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v tomto čísle:
• Rozpočet obce na rok 2022

• Co se dělo ve školách

• Josefský košt

• Oprava zvonice

• Fotbalová sezóna

• Pestrá krajina 2021

• Z historie – Klapání

• Pomoc na ukrajinských 
hranicích
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Josefský koštJosefský košt
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Karneval v MŠ a ZŠKarneval v MŠ a ZŠ
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

17. 12. 2021
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Jaroslav Hra-
bec, LukášKobylka
Přítomni: dle prezenční listi-

ny – 13 přítomných

Bod č. 1.
Smlouva o úvěru mezi Obcí Krumvíř 
a Komerční bankou a.s. za účelem 
dofi nancování výstavby splaškové 
kanalizace a ČOV
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Dostavil se JUDr. Igor Andrýsek
- Posuzoval úvěrovou smlouvu, zda 

je vyhovující. Obchodní podmínky 
jsou veřejně přístupné a pro všech-
ny klienty stejné. KB a.s. je seriózní. 
Sjednaná úroková sazba je velmi 
příjemná a zafi xovaná 2,69% p. a. 
z jistiny úvěru 35 000 000,-Kč splat-
né do 31.12.2035. Tato smlouva je 
bez zajištění (bez zastavení majet-
ku Obce) za podmínek dodržování 
všech pravidel – ekonomické (roz-
počet, výkazy účetnictví), informač-
ní pravidla (ohledně nějakých změn 
– dotace, další investice), zda obec 
dobře hospodaří.

Tomáš Vostřák – upozornil na oddíl 
8.3.9 v úvěrové smlouvě – vazba dluhu 
ve vztahu k povinnosti splácet.
JUDr. Igor Andrýsek – 60% průměru 
jeho příjmů za poslední 4 rozpočto-
vé roky – to sleduje KÚ. Jde o logic-
ký nesmysl, jde o splátky a navíc jde 
o investici. Banka si neuvědomila, že 
jde o dlouhodobý úvěr. Musí se ujasnit 
s bankou.
Ing. Radim Heča – banka by mohla 
chtít po Obci naráz splatit např. 5 000 
000,-Kč nebo 10 000 000,-Kč. Myslí si, 
že spíš jde jen o nějaký závazek. For-
mulace pro obce již s úvěrem.
Jaroslav Komosný – hned v pondělí 
zajistí konzultaci s p. Nešporem z KB 
a.s. Požádá o vyjádření k bodu 8.3.9 
úvěrové smlouvy, případně změnu for-
mulace.

Usnesení č. 27/21/Z 4
Zastupitelstvo obce požaduje vysvětle-
ní bodu 8.3.9 úvěrové smlouvy od KB 
a.s., případně jeho změnu.

Bod č. 2.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Z jednání OZ KrumvířZ jednání OZ Krumvíř
s VHS Břeclav – prodloužení termí-
nu zahájení prací do 30.4.2022
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o Dodatek ke smlouvě o dílo 

s VHS Břeclav, který posunu-
je termín zahájení prací ČOV do 
30.4.2022. Původní zahájení prací 
bylo stanoveno do 31.12.2021.

Usnesení č. 28/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo s VHS Břeclav – 
prodloužení termínu zahájení prací do 
30.4.2022. 
Hlasování č. 4.: 13-0-0

Bod č. 3.
Opatření obecné povahy č. 01/2021 
– změna č. 2 územního plánu Krum-
víř 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o změnu ÚP č. 2 – výstavba 

Penny. Prošlo to celým procesem. 
Veřejná vyhláška Oznámení o vy-
dání opatření obecné povahy č. 
01/2021 bude vyvěšena na úřední 
desce po dobu 15 dnů. Poté si bu-
dou moci začít vyřizovat všechna 
povolení potřebné k výstavbě pro-
dejny Penny.

Usnesení č. 29/21/Z 4
Zastupitelstvo obce vydává ve smyslu 
ustanovení § 6 odst.5 písm.c) staveb-
ního zákona za použití ust. § 43 odst.4 
stavebního zákona, v souladu s ust. 
§§ 171 až 174 zákona č.500/2004 
Sb., správní řád, ve znění zákona 
č.413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy 
č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územ-
ně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění formou opatření obec-
né povahy č. 01/2021  - změna č. 2 
územního plánu Krumvíř.
Hlasování č. 5.: 11-2-0

Bod č. 4 
Inventarizace obecního majetku, 
složení inventarizačních komisí za 
rok 2021
Materiály uvedl Jaroslav Komosný

INVENTARIZAČNÍ KOMISE:
Předseda: Ladislav Foretník
Členové inventarizační komise:

- Členové:Jaroslav Komosný, Hana 
Jakubčíková

Dílčí inventarizační komise:
Základní škola a Mateřská škola: Mar-
tin Valihrach, Mgr. Ivana Lexová
Obecní úřad, knihovna: Petra Winkle-
rová, Alena Šidlíková, Jana Komosná
Hasiči: Lukáš Kobylka, Ondřej Něme-
ček
Kulturní dům, objekt na stadioně a tělo-
cvična: Romana Boháčová, Mgr. Ond-
řej Luskač
Místní hospodářství: Jaroslav Hrabec, 
Petr Boháč.

Usnesení č. 30/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje inventa-
rizaci majetku obce Krumvíř a složení 
inventarizačních komisí na rok 2021.
Hlasování č. 6.: 13-0-0

Bod č. 5
Obecně závazná vyhláška Obce 
Krumvíř o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospo-
dářství
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o aktualizaci Obecně závaz-

né vyhlášky o místním poplatku 
za obecní systém odpadového 
hospodářství dle novely zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších podpisů, která 
nabude účinnosti dne 1.1.2022.

- Výše místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství 
se navyšuje ze 450,-Kč na 600,-Kč 
za osobu/rok, nad 75 let z 225,-Kč 
na 300,-Kč za osobu/rok.

- Stále se navyšují náklady na odpa-
dy.

Mgr. Ilona Jakubčíková – bude se tedy 
odpad třídit?
Jaroslav Komosný – musí se zjistit 
ceny svozových fi rem, např. Megawas-
te atd., nebo  se fi rma vybere výběro-
vým řízením.
Mgr. Michaela Procházková – budou 
tedy popelnice na třídění.
Jaroslav Komosný – čeká se na dotaci, 
zatím není vypsána výzva na podávání 
žádostí.

Usnesení č. 31/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku o místním po-
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platku za obecní systém odpadového 
hospodářství č. 1/2021, s účinností od 
1.1.2022.
Hlasování č. 7.: 13-0-0

Bod č. 6
Rozpočtové opatření č. 8
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 26 

197 000,-Kč na 34 117 000 ,-Kč
- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 24 

994 900,-Kč na 25 014 900,-Kč
- Financování je 9 102 100,-Kč.

Usnesení č. 32/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoč-
tové opatření č. 8.
Hlasování č. 8.: 13-0-0

Bod č. 7
Pověření Rady Obce o provedení 
rozpočtového opatření – na období 
od konání posledního zastupitelstva 
obce do konce roku 2021
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Jde o pověření Rady obce v případě 
Rozpočtového opatření č. 9/2021 na 
období od konání posledního jednání 
ZO do konce roku 2021. 

Usnesení č. 33/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje pověře-
ní Rady obce k provedení případného 
Rozpočtového opatření č. 9/2021 v ob-
dobí od konání posledního jednání Za-
stupitelstva obce do konce roku 2021.
Hlasování č. 9.: 13-0-0

Bod č. 8
Rozpočet obce na rok 2022
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh rozpočtu obce Krumvíř na 

rok 2022 byl zveřejněn na úřední 
a elektronické úřední desce dne 
16.11.2021.

- Ve výdajích rozpočtu ponížit polož-
ku 3330 z navržených 190 000,-Kč 
na 0,-Kč (o 190 000,-Kč méně). Ne-
byla podána žádost o dotaci – Řím-
skokatolická farnost.

- V příjmech rozpočtu došlo ke změ-
ně názvů u daňových položek a ke 
změně položky 1340 na 1345 dle 
Vyhlášky č. 412/2021, která nabývá 
účinnosti od 1.1.2022.

Příspěvky pro místní organizace na 
rok 2021
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žádosti o příspěvky pro místní organi-
zace:
- ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,-Kč
- Malovaný kraj – 3 000,-Kč

- SK Krumvíř, z. s. – 590 000,-Kč
- Spolek Pro muzeum – 60 000,-Kč
- Základní organizace Českého za-

hrádkářského svazu - sdružení vi-
nařů Krumvíř – 25 000,-Kč

Vojtěch Veselý – SK Krumvíř – peníze 
jsou na provoz?
Jaroslav Hrabec – na provoz a investi-
ce (sezení okolo hřiště atd.)
Vojtěch Veselý – a kolik budou ty inves-
tice?
Jaroslav Hrabec – cca 150 000,-. 

Usnesení č. 34/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací 
smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Základ-
ní uměleckou školou Klobouky u Brna, 
příspěvkovou organizací na částku 
10 000,-Kč.
Hlasování č. 10.: 13-0-0

Usnesení č. 35/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací 
smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Malova-
ným krajem na částku 3 000,-Kč.
Hlasování č. 11.: 13-0-0

Usnesení č. 36/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřej-
noprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř 
a SK Krumvíř, z. s. na částku 590 000,-
Kč.
Hlasování č. 12.: 13-0-0

Usnesení č. 37/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřej-
noprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř 
a Spolkem Pro muzeum na částku 60 
000,-Kč.
Hlasování č. 13.: 13-0-0

Usnesení č. 38/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací 
smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Základní 
organizace Českého zahrádkářského 
svazu - sdružení vinařů Krumvíř 25 
000,-Kč s vyúčtováním.
Hlasování č. 14.: 13-0-0

Došlo ke změně:
- položka 3330 činnosti registrova-

ných církví a náb. spol byla změně-
na částka ze 190 000,-Kč na 0,-Kč

- položka 1111, 1112, 1113, 1121, 
1122, 1211,1334,1341,1343,1349,1
356,1361, 1381,1511 změna názvů 
u daňových položek a ke změně po-
ložky 1340 na 1345 příjem z popl. 
za provoz systému shromažďování 
dle Vyhlášky č. 412/2021, která na-
bývá účinnosti od 1.1.2022

Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krum-
víř na rok 2022 tedy činí 50 677 000,-
Kč, celkové příjmy Rozpočtu Obce 
Krumvíř na rok 2022 tedy činí 19 643 
000,-Kč a Financování 31 034 000,-Kč. 
Viz. příloha zápisu.

Usnesení č. 39/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpo-
čet obce Krumvíř na rok 2022. Podmín-
ka vyúčtování za předešlý rok. Jinak se 
dotace nevyplatí.
Hlasování č. 15.: 13-0-0

Bod č. 9
Střednědobý rozpočtový výhled 
obce Krumvíř na rok 2022 – 2025
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Návrh střednědobého rozpočto-

vého výhledu obce Krumvíř na rok 
2022 - 2025 byl zveřejněn na úřed-
ní a elektronické úřední desce dne 
22.11.2021.

Usnesení č. 40/21/Z 4
Zastupitelstvo obce schvaluje Středně-
dobý rozpočtový výhled obce Krumvíř 
na rok 2022 - 2025.
Hlasování č. 16.: 13-0-0

Bod č. 10
Žádost p. Ivety Kajfošové o prodlou-
žení 5-leté lhůty kolaudace RD urče-
né dle Smlouvy na p. č. 494/41
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o žádost p. Ivety Kajfošové 

o prodloužení 5-leté lhůty kolauda-
ce RD dle Kupní smlouvy. Parcela 
č. 494/41 je nad pozemkem Kmeťo-
vých. Podmínka zkolaudovat končí 
letos.

Ing. Radim Heča – dobu kolaudace by 
neprodlužoval. Dokud není na pozem-
ku nic postaveno,
bude snadnější vrácení pozemku Obci 
Krumvíř.
Jaroslav Komosný – přes roh pozem-
ku vede elektrické vedení. Není důvod 
tam nestavět. Obec Krumvíř vyzve p. 
Kajfošovou k vrácení pozemku.

Usnesení č. 41/21/Z 4
 Zastupitelstvo obce neschvaluje p. 

Kajfošové prodloužení lhůty kolau-
dace RD určené dle Smlouvy na p. 
č. 494/41. 

Hlasování č. 17.: 0-13-0

- Nařizuje vrácení p. č. 494/41 zpět 
Obci Krumvíř na základě nedodrže-
ných podmínek dle Kupní smlouvy 
uzavřené dne 4.1.2017.

Hlasování č. 18: 13-0-0
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Dotazy, podněty a připomínky
Jana Fibichová – dostavila se ohledně 3 
bodům a to: 
• Dodatečné povolení chodník, vjezd 

a kanál. Kdy se uskuteční oprava? 
Počítá s jarním termínem.

Jaroslav Komosný – obec s tím počítá 
na jaře 2022. Již je domluvená fi rma.

• Zaplavení pozemku za jejich domem 
zespodu. Díky tomu je půda neúrod-
ná. Jde o vodu z obecní asfaltové 
cesty. K pozemku má citovou vazbu. 
Je zemědělcem tělem i duší. Ne-
hodlá hospodařit na pozemku, který 
je znehodnocený vodou z obecního 
pozemku (silnice). Na stejnou sku-
tečnost si ztěžuje údajně i p. Milena 

28. 12. 2021
Zapisovatel: Jana Komosná
Ověřovatelé: Jaroslav Hra-
bec, Ladislav Foretník
Přítomni: dle prezenční listi-

ny – 11 přítomných

Bod č. 1.
Smlouva o úvěru mezi Obcí Krumvíř 
a Komerční bankou a.s. za účelem 
dofi nancování výstavby splaškové 
kanalizace a ČOV
Materiály uvedl Jaroslav Komosný

- Dostavil se JUDr. Igor Andrýsek
- Dle žádosti Zastupitelstva obce ze 

dne 17.12.2021 byl bod č. 8.3.9 
úvěrové smlouvy od KB a.s. vy-
světlen a upraven. Sjednaná pevná 
úroková sazba 2,69 % p.a. z jistiny 
úvěru 35 000 000,- Kč splatné do 
31.12.2035. 

Rudnická. Navrhuje kanál k odvod-
nění. Žádá o stanovisko.

Lukáš Kobylka – přece když zaprší, ne-
může se tam taková laguna dělat. Snad 
jen když se při prudkých deštích zvedne 
voda v potoku.
Jana Fibichová – dělá se tam. Navrhuje 
odvodňovací kanálky na všech pozem-
cích kolem.
Zdeněk Luskač – ta voda nemůže jít ze sil-
nice. Když je silná bouřka, stojí voda všude.
Jaroslav Komosný – při dešti se provede 
místní šetření, jestli voda z komunikace 
stéká na zahradu.

• Vznáší stížnost na soustavné par-
kování aut ve vjezdu vedle domu 

Usnesení č. 44/21/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje uza-

vření smlouvy o úvěru se společnos-
tí Komerční banka, a.s., jejímž před-
mětem je přijetí investičního úvěru, 
pod reg. č. 99031581013 ve výši 
35. mil Kč profi nancování projektu 
„Kanalizace a ČOV Krumvíř - zhoto-
vitel stavby“ splatného 31.12.2035 
s pevnou úrokovou ve výši 2,69% p.a.

Hlasování č. 3.: 11-0-0

Bod č. 2.
Rozpočtové opatření č. 9
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- informoval o navýšení rozpočtové 

položky příjmů 4122 a 4119 nein-
vestiční přijaté transfery JMK 250 
000,-Kč a VF 19 800,-Kč a navýšení 
rozpočtového paragrafu výdajů 3631 
veřejné osvětlení 10 000,-Kč a 6310 

Tomáše Konečného. Nemůže se 
dostat se zemědělskou technikou na 
svůj pozemek. Žádá o řešení.

Jaroslav Komosný – jako majitel pozem-
ku musíš zavolat Policii ČR. Obec není 
kompetentní k udělování pokut za špat-
né parkování.
Jana Fibichová – je to obecní pozemek, 
tak ať to řeší pan starosta.
Zděněk Burýšek – zastavení a stání do-
pravní prostředků (parkování) řeší §25 
zákona č. 361/2000Sb.
Zdeněk Luskač – zavolat Policii ČR.
Martin Valihrach – domluvit se s Policicí 
ČR – metodická návštěva.
Jaroslav Komosný – přijedou a budou 
rozdávat pokuty po celé obci.

bankovní poplatky 1 000,-Kč.
- celkové rozpočtové příjmy a výdaje 

se nezvyšují.

Usnesení č. 45/21/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoč-

tové opatření č. 9. 
Hlasování č. 4.: 11-0-0

Bod č. 3.
Aktualizace Směrnice o cestovní ná-
hradách 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
- Jde o aktualizaci Směrnice o cestov-

ní náhradách s účinností od 1.1.2022 
dle Vyhlášky 511/2021 Sb.

Usnesení č. 46/21/Z 5
- Zastupitelstvo obce schvaluje Směr-

nici o cestovních náhradách. 
Hlasování č. 5.: 11-0-0

Odpad  600,-Kč/osoba
Osvobození (odpad) děti do 3 let 
Úleva (odpad) ve výši 300,-Kč  občané nad 75 let věku
Pes  100,-Kč/pes
Každý další pes 100,-Kč/pes
Stočné   50,-Kč/osoba

Dvouhrob 360,-Kč/10 let
Jednohrob 180,-Kč/10 let
Urna   60,-Kč/10 let
Splatnost místních poplatků je do 31.5.2022.
Možnost zaplatit na č. účtu: 5925651/0100, VS pro platbu 
je číslo popisné.

Místní poplatky na rok 2022Místní poplatky na rok 2022

Maminky narozených dětí (občanů Krumví-
ře), přihlaste se na Obecní úřad na obřad Vítání 
občánků, telefonní číslo 519 419 321, e-mail: poda-
telna@krumvir.cz. Kdo má o obřad zájem musí vy-
plnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely vítání občánků“, který je k dispozici 
na webu www.krumvir.cz a na podatelně Obecního 
úřadu Krumvíř. Obřad Vítání občánků proběhne 
během měsíce května 2022 a června 2022. Bližší 
informace získáte na podatelně Obecního úřadu 
nebo u p. Michaely Procházkové.

Jubilanti, vyzvedněte si na Obecním úřadě formulář
Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje občany obce – jubilan-

ty ve věku 80, 85, 90 až 100 a více let s blahopřáním k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce 2022 dovrší výše 

uvedené jubileum a mají zájem o osobní návštěvy členů Sboru pro 
občanské záležitosti spojené s gratulací a předáním dárkového ba-
líčku, musejí vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely blahopřání jubilantům“. Ten je k dispozici na webu 
www.krumvir.cz a na podatelně Obecního úřadu Krumvíř.

Bližší informace získáte na podatelně Obecního úřadu nebo u p. 
Michaely Procházkové.

Výzva Sboru pro občanské záležitostiVýzva Sboru pro občanské záležitosti
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Schválený rozpočet OBCE KRUMVÍŘ na rok 2022Schválený rozpočet OBCE KRUMVÍŘ na rok 2022
Výdaje:
par. pol. Rozpočet obce Výdaje
1014  ozdrav.hosp .zv í řa t ,po ln ích 

a spec.plodin a zvl.vet
35 000

2212  silnice 160 000
2219  ostatní záležitosti pozemních ko-

munikací
30 000

2221  Provoz veřejné silniční dopravy 10 000
2223  Bezpečnost silničního provozu 10 000
2310  pitná voda 10 000
2321  odvádění a čištění odpad.vod 

a nakládání s kaly
40 000 000

3117  První stupeň základních škol 1 700 000
3231  základní umělecké školy 10 000
3314  činnosti knihovnické 100 000
3319  ostatní záležitosti kultury 500 000
3330  činnosti registrovaných církví 

a náb. spol.
0

3341  rozhlas a televize 15 000
3349  ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků
60 000

3392  zájmová činnost  v kultuře 600 000
3399  ostatní záležitosti kultury, církví 

a sděl. prostředků
10 000

3412  sportovní zařízení v maj. obce 50 000
3419  ostatní tělovýchovná činnost 590 000
3421  Využití volného času dětí a mlá-

deže
70 000

3612  bytové hospodářství 50 000
3631  veřejné osvětlení 250 000
3632  pohřebnictví 100 000
3635  územní plánování 0
3639  komunál.služby a územ.rozvoj 

jinde nezař. 
300 000

3721  sběr a svoz nebezpečných odpa-
dů

15 000

3722  sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000
3723  Sběr a svoz ostatních odpadů (ji-

ných než nebezp. a komunál.)
2 000

3725  využívání a znešk.kom.odpadů 140 000
3745  péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
1 200 000

3769  Ostatní správa v ochraně život. 
prostředí

0

4359  ostatní služby a činnosti v oblasti 
soc.péče

100 000

5213  krizová opatření 30 000
5269  Ostatní správa v oblasti hospo. 

opatření pro krizové stavy
0

5311  bezpečnost a veřejný pořádek 20 000
5512  požární ochrana - dobrovolná 

část
100 000

6112  Zastupitelstva obcí 1 500 000
6114  Volby do (Parlamentu ČR) Zastu-

pitelstva obcí
30 000

6171  činnost místní správy 1 400 000
6310  obecné příjmy a výdaje z fi nanč.

operací
14 000

6320  pojištění funkčně nespecifi kova-
né

60 000

6399  ostatní fi nanční operace 400 000
6402  fi nanční vypořádání 6 000
  výdaje celkem 50 677 000

Příjmy:
par. pol. Rozpočet obce Příjmy
 1111 příjem z daně z příjmů F.O. placené 

plátci
2 800 000

 1112 příjem z daně z příjmů F.O.placené 
poplatníky

120 000

 1113 příjem z daně z příjmů F.O. vybíra-
né srážkou

450 000

 1121 příjem z daně z příjmů právnických 
osob

4 000 000

 1122 příjem z daně z příjmů práv.osob.
popl.obec

400 000

 1211 příjem z daně z přidané hodnoty 8 500 000
 1334 příjem z odvodů za odnětí půdy ze 

zeměd. půdn. fondu
50 000

 1341 příjem z poplatku ze psů 27 000
 1343 příjem z popl. za užívání veřejného 

prostranství
3 000

 1345 příjem z popl.za obecní systém od-
pad. hospodářství

660 000

 1349 příjem ze zrušených místních po-
platků

0

 1356 příjem z úhrad za dobývání nerostů 
a popl. za geolo

190 000

 1361 příjem ze správních poplatků 12 000
 1381 příjem z daně z hazardních her 100 000
 1511 příjem z daně z nemovitých věcí 1 000 000
 2420 Splátky půjč.prostř. od obecně pro-

sp.org.
0

 4111 neinv.přij.transfery ze st. rozp. 30 000
 4112 neinv.přij.transfery ze st. rozp. 240 000
 4116 ost.neinv.přij.transfery ze st. rozp. 0
 4211 invest. přij. transf.zvšeob.pokl.sprá-

vy ČR
0

1012  podnikání a restruktur. v zeměd. 
a potr.

55 000

2310  pitná voda 1 500
2321  odvádění a čištění odpadních vod 43 000
3314  Činnosti knihovnické 1 000
3319  ostatní záležitosti kultury 140 000
3341  rozhlas a televize 3 000
3392  zájmová činnost v kultuře 30 000
3412  sportovní zařízení v majetku obce 12 000
3612  bytové hospodářství 610 000
3631  veřejné osvětlení 0
3632  pohřebnictví 7 000
3635  územní plánování 0
3639  komunální služby a územní rozvoj- 

jinde nezařazené
10 000

3725  využívání a zneškodňování komu-
nálních odpadů

115 000

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0
5512  Požární ochrana - dobrovolná část 2 000
6171  činnost místní správy 11 500
6310  obecné příjmy a výdaje z fi nančních 

operací
20 000

  příjmy celkem 19 643 000

Financování:
par. pol.  Financování
 8115 Změna stavu krátkodobých pro-

středků
31 034 000
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Leden v zelené třídě jsme si užili se sportováním. V tě-
locvičně i venku. Trochu mrzlo, padal sníh, a tak jsme se 
klouzali, koulovali, stavěli sněhuláka, dělali stopy a zkou-
mali.  Pozorujeme přírodu a určitá místa pravidelně v prů-
běhu měnícího se ročního období, zanesli jsme zvířatům 
za vesnici kaštany.

Děti mají moc rády hudbu a písničky, hru na různé ná-
stroje i na tělo. Podívali jsme se, jak to dělají opravdoví 
muzikanti – na basu a trubku. A hudební pohádka o Smo-
líčkovi byla i poučná.

Vyrobili jsme si „mapu Krumvíře“ z papíru, děti kreslily 
domy a známé objekty, zahrádky, silnice a chodník, záro-
veň na vycházkách pozorovaly vesnici a okolí. 

Abychom věděli jak je to na obloze, pozvali jsme Pla-
netárium Morava. Děti s Karkulkou letěly do vesmíru, vi-
děly sluneční soustavu, jak se střídá den a noc….

S oteplováním jsme pozorovali, jak se příroda probou-
zí, udělali jsme si louku. Ve třídě  jsme zasadili semínka 

fazole a hrášku a pozorujeme, co potřebují, aby rostly. Co 
se stane: bez vody, tepla a světla, bez hlíny.

Na Louce pod Kumstátem jsme našli kvetoucí chráně-
né kytky. Zimu jsme raději poslali po potoce a pomohli jaru 
odemknout velikým kytičkovaným klíčem. 

Taky jsme navštívili Knihovnu v Krumvíři. Hodná paní 
Šidlíková nám půjčila knížky i do školky.

V zelené třídě to máme zase krásnější: nový nábytek. 
Ještě máme v plánu kuchyňku a bude cela třída zmoder-
nizovaná. 

Teď se těšíme na dopravní hřiště do  Brna, oslavíme 
svátek Země a na Čarodějnické hry, na Den dětí a léto 
a prázdniny.

Zelená třídaZelená třída

ŠKOLÁČEK

Mateřská škola
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V pondělí 14. února 2022 navštívi-
ly děti z mateřské školy ze žluté třídy 
společně s dětmi z 1. ročníku základní 
školy Olympijský festival v Brně.

Již 3. ročník Olympijského festivalu 
se uskutečnil v areálu Nové zbrojov-
ky u vlakové zastávky Brno Židenice. 
Projekt vzniká ve spolupráci města 
Brna, Jihomoravského kraje, Českého 
olympijského výboru a jejich partnerů.

Pro školy byl připraven speciální 
sportovní program, který probíhal ka-
ždý všední den dopoledne od 4. února 
do 20. února a to zdarma.  

Po příjezdu jsme byli rozděleni 

Olympijský festival Brno Olympijský festival Brno 
do 3. skupinek a každá skupina měla 
k dispozici dobrovolníka. Během do-
poledne jsme si vyzkoušeli několik 
zimních olympijských sportů pod od-
borným vedením, jako bylo bruslení, 
curling, běžecké lyžování, skoky na 
lyžích, biatlon, rychlobruslení, sjezdo-
vé lyžování. Měli jsme možnost si za-
půjčit sportovní vybavení - brusle, lyže, 
běžky, důležitá byla také helma, kterou 
jsme si vezli sebou. Také jsme se moh-
li setkat s olympioniky, kteří se právě 
vrátili z Pekingu.

Děti si zaslouží pochvalu za jejich 
odvahu. I když některé nikdy nestály 

na bruslích nebo lyžích, s vervou se do 
olympijských sportů pustily. Ty nejod-
vážnější z předškolních dětí se dokon-
ce spustily ze skokanského můstku.

Po ukončení programu jsme se 
s úsměvem rozjeli domů. Sportovní 
dopoledne jsme si užili a máme krásné 
vzpomínky a fotky. 

Doufáme, že si děti z tohoto olym-
pijského dne odvezly spoustu pozitiv-
ních dojmů a zážitků a třeba i motivaci 
věnovat se zimním sportům i v jejich 
volném čase v rodinou.

Blanka Vykydalová
Iveta Hošová

Protože byla v únoru doba nejistá a vládní opatření ne-
dovolovala pořádání velkých akcí, dětský maškarní ples 
jsme udělali trochu jinak. Pozvali jsem agenturu Koráb na 
dopoledne do tělocvičny.

Mateřská škola měla  plesový den 3.2. a připravovali 
jsme se se na něj pečlivě. Vyráběli jsme s dětmi škrabošky 
a masky, trénovali tanec. Byla to nakonec veliká zábava 

U příležitosti zápisu do mateřské školy, který proběhne 
dne 11. května 2022, pořádáme Den otevřených dveří MŠ, 
a to v týdnu od středy 4. května do pátku 6. května 2022. 
Můžete se s dětmi přijít podívat na návštěvu – pohrát si, pro-
hlédnout si prostory mateřské školy, případně se informovat 
o chodu organizace.

a užívali jsme si kostýmy ještě další den ve školce. 
Základní škola si udělala ples 17.2. 
Obě skupiny si akci užily. Klaun Radim, který celým 

plesem děti provázel, se připravil... pouštěl po tělocvičně 
bubliny. To se dětem líbilo nejvíc. 

Soutěže provázala hudba a střídal tanec. Došlo i na 
sladkou odměnu.

Budeme se na Vás těšit v době od 15.00 do 17,00 hodin. 
Současně si můžete vyzvednou tiskopisy na přihláše-

ní dítěte do MŠ. Ty jsou k dispozici také na internetových 
stránkách školy www.zskrumvir.cz.

Vyplněné je přijímáme ve středu 11. května 2022 v kan-
celáři MŠ od 15,00 do 17,00 hodin.

Maškarní plesMaškarní ples

Zápis do Mateřské školy Krumvíř na školní 2022/2023Zápis do Mateřské školy Krumvíř na školní 2022/2023
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Už je to dva roky, co se zrodil nápad vzít vás na „cestu 
kolem světa“! Začali jsme tento nápad realizovat, jenže 
se objevil nový virus COVID 19 a s cestováním jsme se 
mohli rozloučit nejen v realitě, ale také na jevišti.

Letošní školní rok už probíhá bez omezení, a tak s ra-
dostí (větší či menší :-)) od podzimu zpíváme, tančíme, 
hrajeme a poznáváme jednotlivé světadíly alespoň prs-
tem po mapě. Děti se kromě písniček a básniček naučí 
i spoustu zajímavostí a vědomostí o světě, ve kterém ži-
jeme.

Rádi bychom vás pozvali na společné putování s pís-
ničkou zeměkoulí celičkou, které se uskuteční  k příleži-
tosti Dne rodin 15.5. 2022

Těší se na Vás žáci a učitelé ZŠ Krumvíř
Mgr. Dana Gratclová

Pamatujete si, jak to vypadalo ve škole, do které jste 
jako děti chodili vy?

Museli jste celou hodinu sedět v lavici, psaní do sešitu 
se střídalo pouze se psaním tabuli? Nebo jste dokonce 
seděli s rukama za zády? :-) Od dob našeho dětství se 
ale spousta věcí změnila.

Jarní besídka: Letem SvětemJarní besídka: Letem Světem

Den otevřených dveříDen otevřených dveří

Základní škola
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Děti už se nepřevlékají v klecových šatních kójích, ale 
každé z dětí má svoji uzamykatelnou skříňku. Na hodinu 
ani na přestávku nezvoní. Děti nepracují jen v lavici, ale 
často ve skupinkách nebo ve dvojicích, třeba na koberci. 
Nepíšeme na klasickou tabuli, ale v každé třídě máme in-
teraktivní tabule, kde učitel zobrazuje interaktivní podobu 
textu, který mají žáci ve svých tištěných učebnicích a pra-
covních sešitech. Tabuli můžeme ovládat dotykem prstu, 
děti na tabuli mohou procvičovat učivo moderní interaktivní 
formou - například posouvat či řadit písmena a slova, při-
řazovat výsledky k příkladům, přehrávat výuková videa či 
audionahrávky a procvičovat probíranou látku moderními 
způsoby.

A protože je už dokázané, že děti se učí všemi smy-
sly, tak používáme spoustu dalších výukových pomůcek, 
se kterými mohou děti manipulovat. Doby, kdy základ-
ní učební výbavou byla jen učebnice a sešit je už dávno 
pryč. Naše děti procvičují učivo pomocí her a zábavných 
aktivit. Naučit se násobilku nemusíme jen pomocí bifl ování 
a psaní příkladů do sešitu, ale třeba i hraním násobilko-
vého Člověče nezlob se. Procvičit sčítání a odčítání jde 
i zábavnou hrou ve dvojici nebo ve skupině, čtení je možné 
procvičit hraním pexesa, domina nebo binga na probírané 

písmeno. Zábavných způsobů, jak s dětmi učivo procvičit 
používáme spoustu. 

O přestávkách podporujeme děti v pohybu. Když je 
teplo, chodíme o přestávkách na zahradu, v zimě mohou 
děti na chodbách skákat panáka, házet si míčem, hrát fot-
bálek nebo další hry.

Aby i rodiče našich současných či budoucích žáků mohli 
změnu způsobu výuky, která proběhla od dob našeho dět-
ství, poznat na vlastní oči a seznámit se se způsobem výuky 
v naší škole, zorganizovali jsme Den otevřených dveří.

Rodiče našich současných ale i budoucích žáků 
i všichni ostatní zájemci mohli v tento den od 8 do 12 hodin 
navštívit výuku v jakékoliv třídě, projít si moderní a zrekon-
struované prostory našich tříd, školní družiny nebo třeba 
jídelny.

Letos tuto možnost využili především rodiče našich 
mladších žáků, v příštích letech budeme rádi, když se zá-
jemců přijde podívat ještě více. Pro rodiče to může být za-
jímavá možnost, jak vidět své děti při práci a pro ty, kteří 
naši školu neznají to může být příležitost, jak školu a její 
atmosféru poznat.

Tak za rok se budeme těšit na viděnou!
Mgr. Vendula Štiková

Už od roku 1955 patří měsíc bře-
zen knihám.  

Proto jsme na měsíc březen již tra-
dičně připravili pro žáky několik aktivit 
na podporu dětského čtenářství. Cílem 
těchto aktivit bylo také si připomenout, 
že kniha je nejenom dobrým společní-

Březen - měsíc knihy v naší školeBřezen - měsíc knihy v naší škole
kem, ale že se díky ní můžeme podívat 
třeba do světa fantazie, prožít spoustu 
dobrodružství a také se můžeme na 
chvíli stát pohádkovými hrdiny. 

Všechny ročníky postupně navští-
vily Městskou knihovnu v Kloboukách 
u Brna, kde paní knihovnice děti se-

známila, jak se v knihovně chovat, jak 
jsou knihy v knihovně uloženy a jakým 
způsobem se vyhledávají. Také dětem 
nachystala různé hry a aktivity. Mladší 
ročníky měly aktivity zaměřené na po-
hádky, starší ročníky na dobrodružnou 
literaturu.
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Ve škole potom děti zkoušely na-
malovat obal knihy nebo ilustraci k ob-
líbené knize. 

Také jsme si připomněli letošní 
160. výročí úmrtí spisovatelky Boženy 
Němcové a ve třídách si udělali výstav-
ku z knih této autorky a přečetli si ně-
kolik jejích pohádek.

Pro žáky 1. – 3. ročník byla urče-
ná beseda se spisovatelkou dětských 
knih Klárou Smolíkovou. (Sama jich 
napsala několik desítek.)  Tématem 
besedy byl komiks. Děti čekala práce 
s knihou „Na hradě Bradě“.  Seznámily 
se s Bertíkem, Bibi, jejich rodiči a mno-
ha strašidly, která na hradě Bradě žijí. 
Zkusily dokreslovat hradu hradby, hle-
daly rozdíly a doplňovaly slova a věty 
do komiksových bublin. V závěru si 
také zahrály malé divadlo.

Rázem byla ve třídě Bílá paní na 
hradbách a skřítek Zášupšák, který 
schovává věci. S Bertíkem, Bibi a je-
jich rodiči se objevila i teta Čárová, 
strašák a zajíčci. To se dětem moc lí-
bilo, skoro každý si mohl zahrát a za 
to dostal odměnu v podobě záložky do 
knihy. Nakonec děti zkoušely napsat 
svůj minikomiks. Na závěr setkání si 
děti mohly knihy Kláry Smolíkové kou-
pit a nechat si je i podepsat. Dokonce 
i s osobním věnováním!!! 

Na besedu pro děti s Klárou 
Smolíkovou navazoval v Ekocent-
ru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích 

seminář pro učitele „Práce s knihou 
s využitím pracovních listů pro učitele 
ZŠ“, kterého se zúčastnili i my, učitelé 
naší školy.  Klára Smolíková je nejen 
spisovatelka knih pro děti, ale také pro 
dospělé, scénáristka, autorka pracov-
ních listů a metodik pro učitele a také 
zkušená lektorka. Na úvod se nám 
v krátkosti představila a seznámila 
nás i s tituly knih vlastní tvorby. Poté 
paní Smolíková hovořila o důležitosti 
četby a dětské čtenářské gramotnosti. 
V průběhu semináře jsme se seznámi-

li s různými typy pracovních listů, kte-
ré spisovatelka tvoří ke svým knihám. 
Všechny její pracovní listy rozvíjejí 
čtenářskou gramotnost, jsou hravé, 
pro děti zajímavé a tvůrčí. Jak dětem, 
tak i nám se setkání se spisovatelkou 
Klárou Smolíkovou moc líbilo.

Každé dítě má rádo jiný žánr - ně-
které komiks, jiné dobrodružný příběh 
nebo pohádky. Ale víme, že v knize 
máme všichni toho nejlepšího kamará-
da – s knihou nejsme nikdy sami.

Mgr. M. Procházková

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klo-
kan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla 
v osmdesátých letech minulého století pořádána v Aus-
trálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, 
se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další konti-
nenty. V ČR se soutěž Matematický klokan konala popr-
vé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota 
českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou 
matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF 
UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR 
byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie 
A – plně hrazené z prostředků MŠMT. Soutěžící jsou po-
dle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída 
ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída 
ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) 
a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech kra-
jích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve 
třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují 
školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo 
ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor 
testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jed-
nu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřa-
zeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou 
odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou 
odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedo-

sahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový 
počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické vý-
sledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v ka-
ždé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické 
výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými 
odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, 
který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi na-
lézt na webových stránkách www.matematickyklokan.net.

V pátek 18. 3. 2022 proběhla, tak jako každoročně, ma-
tematická olympiáda Matematický klokan i na naší škole

V kategorii Cvrček (žáci 2. a 3. tříd) se utkalo 22 žáků.
Kategorie Klokánek (žáci 4. a 5. tříd) se zúčastnilo 21 

žáků.

V letošním roce se naší škole nejlépe umístili:
Kategorie Cvrček
 1. místo: Lucie Herrmannová, 3. ročník
 2. místo: Dorota Kulhánková, 3. ročník
 3. místo: Filip Němeček, 2. ročník 
Kategorie Klokánek
 1. místo: Jiří Staněk, 5. ročník
 2. místo: Jakub Škrabko, 5. ročník
 3. místo: Aneta Lančová, 5. ročník
VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!

Matematický klokanMatematický klokan
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Ve čtvrtek 24. března proběhlo 
školní kolo recitační soutěže.

Vybraní zástupci naší školy pak 1. 
dubna reprezentovali ZŠ Krumvíř na 
klobouckém Aprílovém básnění, kam 
přijeli soutěžit i žáci z brumovické ško-
ly. Letošním tématem básní byli „ptáci“.
Za naši školu byli vybráni tito žáci: 
• v 0. kategorii (1. ročník): Emilly Mi-

nasjan, Magdaléna Lančová

Opět po roce se blíží zápis do 1. třídy na další školní 
rok. V mateřské škole pracují paní učitelky s předškolními 
dětmi po celý rok a dobře je znají. Pro rodiče je názor paní 
učitelek na jejich dítě, co se týká školní zralosti, důležitý, 
jiní si nechají  poradit od odborníka  - psychologa z pe-
dagogicko-psychologické poradny (PPP). Každoročně 
školka objednává tuto službu z PPP z Hustopečí a rodiče, 
kteří mají zájem o depistáž ve školce, se zapíší. Paní psy-
choložka přijede na jeden - dva dny (podle zájmu) a s jed-
notlivými dětmi provede několik úkolů…Cílem depistáže je 
odhalit předběžně riziko nezralosti školní docházky a na-
bídne rodičům další odbornější posouzení přímo v porad-
ně v Hustopečích. Poté se rodič může rozhodnout, zda 
dítě do školy půjde či ne. 

Novinkou základní školy jsou v letošním roce Eduka-
tivně-stimulační skupinky. Jedná se o 10 lekcí, kde se pod 
vedením paní učitelky Venduly Štikové schází předškolní 

Aprílové básněníAprílové básnění

Edukativně – stimulační skupinky v základní školeEdukativně – stimulační skupinky v základní škole

• v 1. kategorii (2. a 3. ročník): Ondřej 
Kuchta, Filip Němeček, Thea Ka-
menská, Libuše Vlčková

• ve 2. kategorii (4. a 5. ročník): Mar-
kéta Šlichtová, Anna Konečná, 
Aneta Lančová, Max Männl

A jak naši recitátoři dopadli?
Magdalénka Lančová získala ve 

své kategorii 2. místo.

děti s jedním ze svých rodičů. Děti zde zábavnou a hravou 
formou procvičují dovednosti důležité pro úspěšné zaháje-
ní školní docházky.

Pro koho jsou skupinky určené?
• Pro děti, u nichž si rodiče nejsou jistí, zda-li je vhodné, 

aby už nastoupili do první třídy. 
• Pro děti, které mají adaptační obtíže.
• Pro děti, které mají problémy s grafomotorikou, zrako-

vým nebo sluchovým vnímáním, prostorovou nebo pra-
volevou orientací.

• Pro děti, které mají komunikační obtíže, jsou nesmělé, 
bojácné, hůře si zvykají v novém prostředí.

• Pro rodiče, kteří chtějí vidět své děti při práci a udělat 
si vlastní názor na to, zda-li je jejich dítě do školy již 
připravené.

Mgr. Ivana Lexová a Mgr. Vendula Štiková

V 1. kategorii byli úspěšní dokonce 
dva naši žáci: 1. místo získala Theuška 
Kamenská, 2. místo Filip Němeček.

Ve 2. kategorii získala 1. místo 
Markétka Šlichtová a Anetka Lančová 
dostala od poroty zvláštní cenu - za ná-
ročnost a dramatizaci textu!

Vítězům gratulujeme a těšíme se 
z jejich úspěchů!!!

Mgr. Aneta Němečková
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Školní družina připravila v únoru 
pro děti základní školy „Zimní stezku“.

Po okolí Krumvíře jsme rozmístili 
15 stanovišť s úkoly.

Děti plnily rozumové i pohybové 
úkoly, které jim postupně odhalovaly 
tajenku.

Vyzkoušely si orientaci v mapě 

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti … Asi takto lze pojmout 
aktivity žáků 4. a 5. ročníku naší školy v rámci dopravních 
znalostí a dovedností.

Na podzim loňského roku zavítaly společně tyto třídy na 
dopravní hřiště v Břeclavi. Zde si žáci, pod dozorem zkuše-
né policistky, oživili znalost dopravních značek a předpisů. 
Pak již nebránilo nic, aby své znalosti a dovednosti  před-
vedli při jízdě na dopravním hřišti. Závěrem ještě absolvovali 
jízdu zručnosti, kterou prokázali, že kolo výborně ovládají 
i za ztížených podmínek.

Obdobná aktivita nás čeká 20. 4. 2022, kdy společně vy-
rážíme do Hustopečí na místní dopravní hřiště, abychom si 

Jan Amos Komenský. Učitel národů. Jedna z nejvý-
značnějších osobností našich dějin. Kdo by neznal jeho 
vzdělávací objevy jako je škola hrou, obrázkové učebnice, 
zážitkové způsoby vzdělávání, celoživotní a univerzální 
vzdělávání pro všechny? 

Na podzim roku 2019 byly v Pantheonu Národního mu-
zea zahájeny Národní oslavy výročí J. A. Komenského. 
Tříletý mezinárodní projekt připomíná Komenského 430. 
výročí narození a 350. výročí úmrtí. V letech 2020 až 2022 
připomněla a ještě připomene osobnost Učitele národů 
řada unikátních akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami 
paměťových institucí, které připravují výstavy, expozice 

Školní družinaŠkolní družina

Mladý cyklistaMladý cyklista

Jan Amos KomenskýJan Amos Komenský

a poznávaly různá zákoutí Krumvíře.
Na „zimní stezku“ se vydaly i děti 

z mateřské školy.
Děkujeme dětem, které se zúčast-

nily a potěšily nás zaslanou fotografi í 
nebo nakresleným obrázkem.

Ke konci měsíce března nás na-
vštívila paní spisovatelka Klára Smolí-

opět, po zimním období, připomněli, jak se chovat v reálných 
dopravních situacích.

Vybraná skupina žáků se od března připravuje pod ve-
dením vyučujícího na oblastní kolo dopravní soutěže, která 
proběhne v Hustopečích. Každý pátek odpoledne si opakují 
zejména názvy a význam dopravních značek, řeší dopravní 
situace a učí se, jak se zachovat při dopravní nehodě a jak 
poskytnout první pomoc.

Získané návyky a dovednosti využijí nejen na cestě za co 
nejlepším umístěním v okresním kole soutěže, ale také v re-
álných situacích při provozu na pozemních komunikacích.

Marek Hampl

a akce pro veřejnost. Výročí doprovází kampaň Komenský 
do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé 
republice. V loňském školním roce jsme v naší škole plá-
novali pro žáky 4. a 5. ročníku program Komenský 2020, 
bohužel nám naše plány změnila epidemie, a tak museli 
žáci tento program absolvovat online. Programy o Komen-
ském pomohou dětem poznat tohoto velikána nejen jako 
„učitele národů“, ale také jako inspirativního člověka, se 
kterým máme dodnes mnoho společného.

V letošním školním roce jsme si u příležitosti Dne učite-
lů /28. března/ připomněli s žáky 5. ročníku tohoto význam-
ného člověka zhlédnutím krátkého animovaného příběhu, 

ková, která si pro děti připravila pestrý 
program.

V deštivých a chladných dnech na-
vštěvujeme tělocvičnu, kde se s dětmi 
učíme nové pohybové hry a procviču-
jeme základy sportovních her.

Lada Libenská, Lenka Slabá
Vychovatelky ŠD
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který natočila Česká televize v rámci cyklu pořadů 
Dějiny udatného českého národa. Také jeho nejzná-
mější a nejslavnější dílo Labyrint světa a ráj srdce do-
dnes oslovuje čtenáře. Česká televize uvedla seriál 
natočený podle tohoto díla právě k výročí 350 let od 
úmrtí Jana Amose Komenského. Skládá z 24 pětimi-
nutových animovaných epizod. V hodinách výtvarné 
výchovy  se zase žáci pokusili nakreslit Komenského 
portrét.

Za svůj život se J. A. K. musel vypořádat se tře-
mi morovými epidemiemi, ztrátou svých milovaných 
blízkých, ztrátou svého celoživotního díla a se ztrátou 
domova a vlasti. 

Prošel obdobími nebezpečí, nejistot a truchlení, 
přesto však vždy našel sílu zvednout se a pokračovat 
dál. 

Celý život se zabýval myšlenkou zpracovat sou-
hrn lidského vědění tzv. 
pansofi e (= vševěda), ne-
boť byl přesvědčen, že 
dokonalé vzdělání může 
převychovat celé lidstvo, 
vést k tzv. všenápravě věcí 
lidských i k trvalému míru 
založeném na vzájemném 
porozumění. 

Mgr. Ivana Lexová

V jeho odkazech nás 
mimo jiné zaujalo…
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Ukliďme Česko je dobrovolnická 
úklidová akce, která probíhá na celém 
území České republiky pravidelně již 
od roku 2014. Jejím cílem je úklid 
nelegálně vzniklých černých skládek 
odpadků a různě poházeného nepo-
řádku. Letos byl hlavní termín úklidu 
v Krumvíři stanoven na sobotu 2. 
dubna. Hlavním organizátorem celé 
akce v Krumvíři je spolek proKRUM-
VÍŘ. Naše škola se k akci připojila 
později v pondělí 4. dubna. Od orga-
nizátorů jsme dostali vše potřebné, 
jako pytle a rukavice. Během dvou 
dopoledních vyučovacích hodin jsme 
nasbírali kolem dvaceti pytlů odpad-
ků a vyčistili kus přírody. Naši práci si 
můžete sami zkontrolovat, až půjdete 
na nedělní procházku v okolí Krumví-
ře. Akce jsme se zúčastnili velmi rádi. 
Do úklidu se celkově zapojují tisíce 
dobrovolníku a je nadmíru jasné, že 
bez nich by se to neobešlo.

Základní a Mateřská škola 
Krumvíř děkuje panu 

MUDr. Radoslavu Olejníkovi 
za fi nanční dar věnovaný 
škole. Z fi nančního daru 

jsme dosud dětem a žákům 
uhradili programy na dětský 

karneval a do mateřské 
školy zakoupili čističku 

vzduchu.
DĚKUJEME!

Základní a Mateřská 
škola Krumvíř děkuje 

Adéle Dufkové
 za fotografi e prostor 
mateřské a základní 

školy, které nám 
pomohly zlepšit 

webové stránky školy 
a za fotografi e z akcí 

školy. 
DĚKUJEME!

Každý rok si s dětmi připomínáme 
svátek Den Země, který se na celém 
světě slaví vždy 22. dubna. Je to den, 
kdy se v rámci výuky zaměřujeme ze-
jména na podporu ochrany životního 
prostředí formou různých vzděláva-
cích aktivit. Letos jsme dětem zajistili 
program „Tonda Obal na cestách“, 
který pořádá společnost EKO-KOM 
jako součást vzdělávacích programů 
pro základní školy. Jedná se o putov-
ní vzdělávací program na podporu vě-
domí odpovědnosti za životní prostře-
dí se zřetelem hlavně na propagaci 
třídění a sběru odpadů. Od lektorů se 
děti dozví mj. nebo si ujasní, co patří 
do které barevné popelnice, které po-

Ukliďme ČeskoUkliďme Česko

Poděkování Poděkování Hledání Hledání 
uklízečky uklízečky 

Den ZeměDen Země

tkáváme běžně na ulicích. Dále také 
proč se odpad třídí a jaké může být 
jeho další smysluplné využití. Myslím 
si, že třídění odpadu je dobrý návyk 

a chránit naši Zemi a suroviny tímto 
způsobem má smysl! My ve škole se 
o to snažíme.

Eliška Němečková

Základní škola Krumvíř 
přijme od 1. srpna 
2022 na zkrácený 
úvazek pomocnou 

sílu  na úklid. Zájemci 
se mohou hlásit na 
tel. čísle 774 419 

341 nebo na mailu 
zs.krumvir@tiscali.cz
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Zápis dětíZápis dětí

Mezi studenty našeho malého 
gymnázia MěVG Klobouky u Brna při-
bude každoročně i několik šikovných 
dětí z Krumvíře. Letos tomu také ne-
bylo jinak a my se těšíme už i na ty 
další, kteří se chystají v příštích letech 
rozšířit řady našich studentů. A na co 
se např. můžete těšit v hodinách čes-
kého jazyka a literatury?

Studenti G1 si v rámci probíraného 
učiva literatury (pověst) vyzkoušeli roli 
sběratele, autora a ilustrátora v jed-
nom. A protože často bydlíme ve ves-
nicích, o nichž nic moc nevíme, měli 
za úkol zjistit, jestli se nějaká pověst 
nepojí právě k jejich obci, známé oso-

bě z obce, místu... Některé pověsti 
jsme si přečetli, jiné si sami pozjišťo-
vali. A protože pověst je literární žánr, 
který sice má historické a pravdivé 
jádro, ale její příběh bývá často do-
kreslený a smyšlený, v některých po-
věstech se tak mohla projevit vlastní 
fantazie autora (studentů). Mnohdy se 
jedná o velice zajímavé čtení. 

Sestavili jsme tak vlastní sbírku 
pověstí s názvem Staré pověsti prv-
ňácké – převyprávěné místní pověsti 
s prvky naší fantazie. Sesbírali jsme 
pověsti z Klobouk, Krumvíře, Borko-
van, Morkůvek, Brumovic, Telnice, 
Moutnic, Žatčan i Syrovic. A co jsme 

MěVG Klobouky u Brna

zjistili? Například to, že Brumovice se 
původně jmenovali Brunovice, podle 
hraběte Bruna, kterého zde na lovu 
probodl parohy jelen. V Morkůvkách 
jezdil bezhlavý jezdec, v Žatčanech 
byla spousta rybníků, která napomoh-
la Napoleonovi zvítězit v bitvě tří císa-
řů, když na jejich zamrzlou hladinu za-
hnal nepřátelská vojska a led se pod 
nimi probořil aj.

Vás ale bude jistě zajímat, jak to 
bylo s Krumvířem. V knize Pověsti 
z kraje Mrštíků a Herbenova, ze které 
jsme čerpali nejvíce, jsme našli např. 
pověst o tom, že Pod Kunštátem (po-
dle pánů z Kunštátu), býval rybník 
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i mlýn. Největší z rybníků se jmeno-
val Gronvíř a postupným zkomole-
ním a vlivem nářečí tak vznikl název 
Krumvíř. Za druhou variantou vzniku 
názvu obce jsou dva potoky – Kašnic-
ký a Spálený. Ty se kousek od školy 
stékají. Za jarních povodní a bouří se 
rozvodňovaly, tekly proti sobě, voda 
hučela, tvořila vír a rozlévala se po lu-
kách. Proto se osadě začalo říkat Hro-
movír, později Hromovíř a opět vlivem 
nářečí později Krumvíř …. Tyto po-
věsti ale jistě spousta z vás zná. Méně 
známá a zajímavá pověst z Krumvíře 
je ta O vodníkovi: Na Bařinách (louky 
nedaleko Krumvíře) bývala před dáv-

Pověst upravena dle: OŠMERA, Josef, Vojtěch SAMEC a Vladimír BUKOVANSKÝ. Pověsti z kraje Mrštíků a Herbe-
nova. Klobouky u Brna: Musejní spolek, 1940. Vlastivědné publikace Krajinského musea v Kloboukách u Brna.

nými lety velmi hluboká jezera a cho-
dívalo se tam často plavit koně. Jed-
nou se tak domluvili tři čeledínové, že 
tam půjdou společně koně plavit. Je-
den z nich se jmenoval Tomáš. Chtěl 
přesvědčit kamarády o své odvaze 
a vsadil se s nimi o dvě zlatky, že se 
přeplaví s koněm přes nejhlubší místo 
Bařin. Když připlaval doprostřed jeze-
ra, popadl ho kdosi zezadu a snažil 
se ho i s koněm dostat pod hladinu. 
Tomáš v něm poznal vodníka. Kůň se 
plašil a zmítal sebou nahoru a dolů 
a Tomáš začal volat o pomoc, protože 
poznal, že sám se nezachrání. Nikdo 
z kamarádů se ale do vody neodvážil 

vstoupit. V zoufalství tedy zvolal:
,,Ježíši, Maria, Josefe, pomozte 

mi!“ Vodník jím najednou mrštil až na 
dno jezera a uprchl. Po chvíli Tomáš 
vyplaval i s koněm a dostal se na břeh. 
Když ho kamarádi uviděli živého, dali 
mu místo dvou zlatek čtyři. A když 
uviděli na jeho bocích vytištěné vod-
níkovy prsty, přidali ještě jednu zlatku 
navíc. Dlouho se pak chodili lidé k To-
mášovi dívat na vytištěné vodníkovy 
ruce na jeho těle……

Jsou to sice jenom pověsti, ale…
kdo ví.

Za MěVG Klobouky u Brna 
Konečná Petra
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Začátkem roku byla vlivem epidemiologických opatření 
činnost spolku omezena, pravidelně jsme se aspoň scházeli 
na schůzích výboru, věnovali se práci na vinici a ve sklepě.

Období řezu vinné révy jsme si koncem února zpestřili ná-
vštěvou Zámeckého vinařství Bzenec, které obdrželo v loň-
ském roce titul VINAŘ ROKU. Na začátku nás zástupce vi-
nařství seznámil s jeho historií a poté jsme prošli výrobní pro-
story a byli seznámeni s výrobním procesem od vinobraní až 
k lahvování vína. Prohlídku jsme zakončili ochutnáním vzorku 
sektu. Přesunuli jsme se do reprezentační místnosti a zde 
probíhala řízená degustace 16 - ti vín. Jelikož nás bylo 31 žíz-
nivých návštěvníků, průvodce si přizval na nalévání dámskou 
posilu. Plánovaný čas degustace jsme přetáhli asi o 2 hodiny 
a další zdržení nastalo při nákupu vín ve vinotéce. Řidičem 
autobusu byl pan Otáhal z Kobylí, který je s námi vždy trpělivý 
a nevadilo mu překročení čekací doby. Všichni dobře naladění 
účastníci byli v pořádku dopraveni do Krumvíře. 

Na začátku března jsme na výroční členské schůzi, která 
proběhla na Vinařském domě, zhodnotili činnost v loňském 
roce a naplánovali činnost na letošek. 

V sobotu 19. března  jsme uspořádali tradiční Josef-
ský košt, účast byla po „covidové“ pauze hojná. Od krum-
vířských vinařů a také vinařů z okolí se sešlo celkem 584 
vzorků, z toho 374 bílých a 157 červených, 53 rosé. Tyto 
vzorky byly v neděli 13. března hodnoceny a obodovány 64 
degustátory.

Po dvou nedohraných fotbalových sezónách to letos 
konečně vypadá, že tu právě probíhající už snad do jejího 
dokončení nic neohrozí. Po podzimu se naše družstva pohy-
bovala spíše ve druhé polovině tabulky, což by v jarní části 
chtěla určitě všechna bez výjimky vylepšit. Je však třeba brát 
v potaz, že přes zimu bývá velmi obtížné kterýkoliv tým dopl-
nit o nějakou posilu a musíme se tedy spolehnout na hráče, 
kteří reprezentovali SK Krumvíř už na podzim. Než se dosta-
neme k informacím o jednotlivých družstvech, jsme moc rádi, 
že opět můžeme hlásit první letošní kulturní akci, kterou byl 
maškarní ples. I když se nedá říct, že by místní kulturák vylo-
ženě praskal ve švech, všichni přítomní, ať už převlečení za 
masky nebo v civilu, se podle vlastních ohlasů dobře bavili.

ČZS - Sdružení vinařů Krumvíř ČZS - Sdružení vinařů Krumvíř 

SK KrumvířSK Krumvíř

Subkomise ve složení Martin Valihrach, Antonín Vali-
hrach ml. a Ing. Radim Heča  vybrala tyto šampiony výstavy:

Milan Bohatec  Krumvíř  Cabernet Moravia 2019
Zdeněk Juras Morkůvky Rulandské bílé   2021
Jan Malý Klobouky Rulandské bílé   2020
Pavel Klement Klobouky Směs červená   2021

Zpestřením výstavy byla prezentace okolních vinařských 
fi rem:

Vinařství Josef Valihrach Krumvíř
Vinařství Habřina  Bořetice
Pavlovín   Velké Pavlovice
Pod Kumstátem  Krumvíř
 
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organi-

zování, přípravě, pořádání i úklidu po bodování a samotné 
výstavy. Děkujeme všem, kteří přispěli radou, podali pomoc-
nou ruku či věnovali sponzorský dar. Všem přejeme, aby 
ve víně nalézali to, co v něm nacházejí lidé již od nepaměti 
“pravdu, štěstí a zdraví“.

V nastávajícím období plánujeme stavební úpravy na Vi-
nařském domě (kamna, elektroinstalace, malování), zájezd 
do lázní Mošoň, Beskyd, spolupráci při akcích otevřené skle-
py, Winerun a beseda u cimbálu.

za vinaře Lubomír Lexa

Další pozitivní zprávou je vylepšení vzhledu místního hři-
ště. Domluvená je výměna rozbitých plastových částí střída-
ček, opláštění kabiny pro kameramana a doplnění vybave-
ní zdejšího stánku. Snad realizace proběhne v co nejbližší 
době.

Zimní příprava družstev probíhala v odlišných podmín-
kách. Zatímco naše áčko trénovalo především na umělé 
trávě v Dambořicích, dorost a starší žáci využívali zejména 
zrekonstruovaných krumvířských kurtů a mladší žáci zase 
absolvovali podstatnou část zimy v místní tělocvičně.

Co se týče přípravných zápasů, sehrálo jich áčko celkem 
pět (MSK Břeclav, dvakrát Start Brno, Židlochovice a Velké 
Pavlovice), béčko si zahrálo přátelské utkání s Žarošicemi, 
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Oprava zvonice 
Možná jste mnozí ani nepostřehli, 

že asi od poloviny ledna letošního roku 
nejsou slyšet zvony z věže našeho 
kostela. Ne, neodletěly ještě do Říma, 
ale z důvodu již nevyhovujícího stavu 
zvonové stolice bylo nutné dotknout 
se více jak stoleté historie této stavby 
a přistoupit k její celkové opravě, resp. 
výměně. Již v roce 2020 byla oslovena 
zvonařská fi rma akademického socha-
ře Josefa Tkadlece z Halenkova, která 
má za sebou velmi bohatou a mnoha-
letou historii v tomto oboru. Ta provedla 
odborné posouzení a návrh řešení, kte-
rý spočívá v odstranění již nevyhovující 
a poškozené původní zvonové stolice 
a její nahrazení zcela novou konstruk-
cí, která počítá celkem se čtyřmi zvony. 
Ta je již na svém místě ve věži, čeká se 
ještě na dokončení oprav zvonů a vý-
měnu některých věžních oken. Tyto 
dřevařské práce provádí fi rma Tesař-
ství Slánský z Horní Lidče (u Vsetína). 
Protože se jedná o akci fi nančně do-
sti náročnou, je nutno podotknout, že 
oprava může probíhat i díky pomoci ze 
strany Obce Krumvíř.

Pokud se týká samotných zvonů, 
ve věži se jich nacházelo celkem pět. 
Z toho dva bronzové, které lze po 
opravě i nadále používat a tři zvony 
ocelové, špatné a nevyhovující kvality, 
jejichž hodnota ovšem spočívá přede-
vším v jejich historickém odkazu. Bylo 
navrženo a také akceptováno, že tyto 
zvony zůstanou ve věži a budou pre-
zentovány jako doklad dané doby, ne-

Římskokatolická farnost KrumvířŘímskokatolická farnost Krumvíř

dorost zase absolvoval několik týdnů trvající zimní turnaj 
v Pohořelicích a žáci se zúčastnili halového turnaje ve Valti-
cích a Dambořicích.

Vstup do mistrovských utkání jarní části nevyšel zejména 
našim mládežnickým týmům podle představ, kdy žáci i dorost 
prohráli obě, potažmo všechna tři zápolení se svými soupeři. 
„A“ mužstvo si zatím hájí jarní domácí neporazitelnost, když 
zdolalo jak Ráječko, tak i Ivančice. Ze hřiště Moravské Sla-

vie ovšem odjíždělo bez bodů. Béčko má z úvodních dvou 
zápasů zatím bilanci jedné výhry a jedné prohry. Nezbývá, 
než doufat, že do konce sezóny si všechny naše týmy ještě 
notnou dávku bodů připíší. 

Pokud vše klapne, jak má, je pro všechny hráče a vedení 
týmů připraveno letní soustředění, zaměřené na herní i kon-
diční přípravu. 

Ondřej Luskač

boť zvony jsou mj. poškozeny kulkami 
střelných zbraní nebo střepinami, což 
je důsledek ostřelování věže kostela za 
druhé světové války.  Tyto tři zvony byly 
pořízeny krumvířskými občany a farní-
ky v roce 1917 poté, kdy původní zvony 
byly zabaveny pro válečné účely. Na-
dále tedy bude sloužit malý bronzový 
zvon – „Umíráček“ z roku 1820, přene-
sený v minulosti ze zrušené evangelic-
ké zvonice a dále bronzový zvon z roku 
1928. A doufejme, že časem, po vzoru 
našich předků, i my prokážeme své od-
hodlání a budeme schopni pořídit ony 
chybějící dva zvony, aby nová zvonová 
stolice byla plně obsazena a i po nás 
zde zůstal odkaz pro další generace. 

Možná si někteří řeknou, že se ne-
zvoní, svět se točí dál a ani jsme to 
nezaregistrovali. Ale uvědomme si, že 
zvony neslouží jen věřícím ke svolávání 
na mši či k modlitbě. Oznamují také od-
chod našich blízkých, sousedů a spolu-
občanů, kterým tímto vzdáváme jakousi 
úctu a vzpomínku. A mohou plnit také 
účel, ke kterému byly vlastně zvonice 
určeny původně, a to je zajištění bez-
pečnosti, v minulosti to bylo upozornění 
na možný požár či jiné nebezpečí. A to 
se stává ve sledu posledních událostí, 
bohužel, velmi aktuální. Nemůžeme 
spoléhat, že moderní technologie, např. 
v případě ohrožení, všechno zvládnou. 
Ale doufejme, že k tomuto účelu nebu-
de zvonů potřeba. Nezbývá tedy než si 
přát, aby jejich zvuk do budoucna ohla-
šoval jen radostné a dobré zprávy. 

Za farnost SA
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Milí přátelé, co vlastně slavíme 
o Velikonocích?

Křesťanský příběh vypráví o Ježíši. 
Prorokovi lásky bez hranic, který byl 
mocnými, bohatými a zbožnými poslán 
na smrt. Proč? Pro své radikální posel-
ství o Bohu, který je nám blíže, než si 
myslíme. Ježíše ukřižovali pro radost-
nou zprávu o Bohu, který má zvlášt-
ní zálibu v chudých a utlačovaných, 
ztracených a morálně opovrhovaných. 
O Bohu, který stojí na straně bez-
mocných proti mocným. Ježíš vypráví 
a sám je svědectvím o Božství, které 
se vtěluje a proniká vesmír. Středem 
Ježíšova učení je láska. K bližnímu 
i k sobě, k Tajemství samému. Proto žil 
a proto i umřel.

Možná se ještě po covidové krizi 
cítíme unavení, vyčerpaní. A je tu krize 
další. Jak jí čelit? Odpověď nabízí Vik-
tor Frankl, který sám přežil tři koncent-
rační tábory. Frankl radí: „Upněte se na 
nějaký smysl. Hledejte něco, pro co by 
stálo za to žít, ale také umřít. Obětovat 
svůj život.“ A dodává: „Je rozdíl mezi 
tím něco mít, vlastnit a mezi tím nějak 
být. To, co mám, o mně ještě neříká, 
jaký jsem člověk. O tom, kdo jsem, 
mnohem víc vypovídá, jak se chovám.“ 
Znamená to, že v každé situaci máme 

Naše jednotka spolu s SDH Klobouky u Brna, Brumovice a HZS Hustopeče zasahovala při požáru porostu u vinohradů 
směrem na Násedlovice

Českobratrská církev evangelická Klobouky u Brna Českobratrská církev evangelická Klobouky u Brna 

SDH KrumvířSDH Krumvíř

možnost zůstat lidmi. To dává životu 
smysl.

V čase války nás to může vést 
k radikálnímu soucitu. K bytostnému 
zájmu o druhé. Podle křesťanské víry, 
právě i skrze druhé lidi přichází Kristus. 
A Kristovské činy v tomto čase vídáme. 
V lidech, kteří čelí odvážně zlému. V li-
dech, kteří jakkoliv pomáhají. Otevírají 
své domovy, posílají peníze, modlí se 
za Ukrajinu. S Kristem se setkáváme 
ve všech, kteří jsou zde pro druhé 
i v ohrožení. Kristovu lásku vidíme na 
každém laskavém činu, který si vzá-
jemně prokazujeme. Z takových činů 
září On. Krista potkáváme v těch, kteří 
pomáhají, ale také v těch nejzranitel-
nějších, nejchudších. Je důležité jim 
věnovat pozornost.  

Příběh Velikonoc nám připomíná 
smrt, kterou však to důležité nekončí. 
Velikonoce vrcholí tajemným vzkříše-
ním. Zavražděný Ježíš vstává z hrobu. 
Jeho tělo září, sálá do celého kosmu. 
Evangelia nám přináší radikální víru 
v život, který přesahuje smrt.

I židovské Velikonoce nesou víru, 
že nás Bůh, ten Pramen života, ne-
nechá na holičkách. Že je to Bůh vy-
svobozující z otroctví. A konečně i sta-
ré pohanské kulty jara ukazují, že ze 

smrtonosné zimy povstává život, který 
se touží množit. Všechny tyto příběhy 
popisují z různých perspektiv lidskou 
zkušenost a víru. Vyprávějí o životě. 

Velikonoční světlo v srdci mě učí, 
že v posledku o náboženské formy 
nejde. Velikonoce v čase války je dů-
ležité prožít osobně. Právě osobní víra 
nám dodává odvahu, posiluje nás až 
k nezlomnosti a ochotě se uskromnit. 
Učí nás přetavit hněv a vlastní bezmoc 
v něco pozitivního. Snad se v nás tato 
víra znovu narodí, přestože jsme svěd-
ky nesmírné destrukce a zmaru. Snad 
vykvete z rozvalin měst a přinese život 
tam, kde byla jen bolest a smrt.

Velikonoce nás učí, že smrt a zmar 
nebudou mít poslední slovo. Život zví-
tězí nad smrtí, smysl nad marností 
a láska nad nenávistí. Velikonoce při-
náší víru, v jejímž středu je probouze-
jící se život.

Autentická velikonoční spiritualita 
nám nedává snadné odpovědi, ale vě-
řím, že nás posiluje.

Požehnané Velikonoce! 
Martina Zuštinová

Zveme Vás na bohoslužby každou 
neděli od 9:30 hodin v Kloboukách 
u Brna.
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ProKrumvířProKrumvíř
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Soutěž o nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku na Hanáckém 
Slovácku

V každém sudém roce opouští sou-
těž verbířů Krumvíř, tak i v letošním 
roce. Regionální soutěžní kolo proběh-
ne ve Velkých Pavlovicích. 

Hanáckoslovácký krúžek, z. s. si 
Vás dovoluje pozvat na regionální kolo 
soutěže ve verbuňku na Hanáckém 
Slovácku, které se v letošním roce 
bude konat ve Velkých Pavlovicích 
v sobotu 14.května 2022 v sokolovně. 

Verbíře hudbou doprovodí CM 
Šmytec s primášem Markem Tráv-
níčkem, která tradičně doprovází ha-
náckoslovácké verbíře nejen na re-
gionálních soutěžích, ale i ve fi nále 
na festivalu ve Strážnici. Slovem nás 
celou soutěží provede Marek Šalan-
da, cestovatel a autor knihy Slovácko 
sa nenudí. V doprovodném programu 

Hanácké Slovácko se představí na festivalu 
ve Strážnici

Ve dnech 23.–26. 6. 2022 se uskuteční 77. roč-
ník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 
a 40. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice. 
Součástí jeho obsáhlé programové nabídky bude 
i pořad s názvem „Naša dědina“, který bude věno-
vaný vybraným kalendářním zvykům a obyčejům 
z oblasti Hanáckého Slovácka. Autorky pořadu Zu-
zana Martinková a Jarmila Teturová připravily tři te-
matické bloky, v nichž budou mít diváci možnost za-
pojit se nejdříve do ostatkového veselí, poté plynule 
přejdou do jarního období s oslavou Velikonoc a na 
závěr se stanou hosty na hodech v Němčičkách. 
V jednotlivých blocích se představí Hanáckoslovác-
ký krúžek a chasa z Velkých Pavlovic, ženský sbor 
Darebný ženy, dětský folklorní soubor Žižkovjánek 
z Moravského Žižkova, folklorní soubor Krúžek, 
mužský sbor a chasa z Němčiček, verbíři z Hanác-
kého Slovácka i Podluží. Hudební doprovod zajistí 
cimbálová muzika Vinica z Velkých Pavlovic, dětská 
cimbálová muzika Modruša a dechová hudba Túfa-
ranka ze Šakvic. Během programu proběhne v ně-
kolika přilehlých skanzenových chalupách ukázka 
různých řemeslných rukodělných technik a ve vin-
ném sklepě malý košt vína. Do realizačního týmu 
jsou zaangažovány také zástupkyně z Krumvíře. 
Pořad se bude konat v sobotu 25. 6. 2022 v čase 
od 11:00 do 16:30 hodin ve venkovních prostorách 
v zadní části areálu Skanzenu Strážnice (Muzeum 
vesnice jihovýchodní Moravy). Všechny návštěvní-
ky srdečně zveme!

Podrobnější informace o MFF Strážnice jsou do-
stupné na webu: https://festivalstraznice.cz/

Mgr. Jarmila Teturová

Verbíři a MFF StrážniceVerbíři a MFF Strážnice
uvidíte všechny složky Hanáckoslo-
váckého krúžku - ženský sbor Darebný 
ženy, tanečníky i CM Vinica. Po skon-
čení soutěže bude následovat beseda 
u cimbálu. 

Kdo se soutěže může zúčastnit? 
Amatérští tanečníci bez ohledu na to, 
zda jsou či nejsou členy nějakého ko-
lektivu pěstujícího lidový tanec. Spodní 
hranicí je 15 let, horní věková hranice 
není stanovena. Vítěz soutěže postu-
puje přímo do fi nále soutěže 
na MFF ve Strážnici 2022. 
Soutěžící, kteří se umístí na 
2. až 6. místě postupují do 
předkola soutěže na MFF 
ve Strážnici 2022. Odborná 
porota mimo jiné hodnotí 
například: 
- předzpěv – intonační 

čistotu, nářečí, celkový 
výraz při zpěvu a pohy-
bový výraz

- tanec – jeho náročnost, 

množství, pestrost, návaznost 
a úroveň provedení kroků a fi gur, 
prostorové uspořádání, kompozici 
a gradaci tance, zvládnutí a dodr-
žení regionálního tanečního stylu, 
celkovou úroveň zvládnutí technic-
ké a výrazové stránky 

- vzhled kroje – klobouk nesmí být 
upevněn, boty nesmí být v jevišt-
ním provedení, kroj celkově nesmí 
mít charakter jevištního kostýmu
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PESTRÁ KRAJINA 2021

V roce 2018 přišla Asociace soukromého zemědělství 
ČR s myšlenkou nového programu Pestrá krajina. Primár-
ním cílem bylo ukázat široké veřejnosti, že české hospodář-
ství je tvořeno nejen velkými akciovými společnostmi, kte-
ré často cílí jen na maximalizaci zisku, ale že v naší zemi 
máme také menší hospodáře a rodinné farmy, kteří k tomu 
přistupují jinak. S citem k přírodě a zajištěním udržitelnosti 
krajiny pro další generace. Druhým cílem programu Pest-
rá krajina je připravit argumentaci pro zvýšení společenské 
podpory rodinným farmám a zlepšení legislativních podmí-
nek k jejich hospodaření. 

Program se postupně vyvíjí a výsledky posledního 4. 
ročníku byly vyhlášeny dne 26. ledna v prostorách auly 
České zemědělské univerzity v Praze, kde si svoji stříbrnou 
medaili převzala rodina Valihrachova. Společně s nimi bylo 
oceněno 9 dalších farem, mezi nimi například Vinařství Vál-
ka z obce Nosislav nebo Motýlí ráj Ždánice. Komisi, která 
hodnotila, tvoří odborníci z různých oblastí zemědělství a ži-
votního prostředí, v čele s předsedou komise panem Dani-
elem Pitkem, který sám dlouhodobě usiluje o navrácení kra-
jiny do jejího původního rázu a věnuje se také problematice 
hospodaření s vodou v krajině. Vedle odborníků v komisi je 
program Pestrá krajina podporován i známými osobnostmi, 
mezi které patří například bývalý atlet Tomáš Dvořák, atletka 
Kateřina Baďurová Janků nebo herec a zpěvák Tomáš Klus. 

Rodinná farma Valihrachovi má široké spektrum aktivit. 
Kromě obhospodařování 20 hektarů vinic se rodina věnuje 
také pěstování tradičních zemědělských plodin jako je pše-
nice, řepka, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa a vojtěška. 
Farma se snaží o minimalizaci použití chemických postři-
ků a průmyslových hnojiv. Pole jsou hnojena kompostem 
z vlastní kompostárny, který zpracovává biologicky rozloži-
telný odpad svážený ze tří obcí. 

V posledních letech se farma zaměřila i na chov mas-
ného skotu plemen Masný simentál a Limousine s produkcí 
plemenných zvířat. Jejich býky i jalovice najdete po celé ČR 
a i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že mají přídomek „z Krum-
víře“, dostává se naše obec do podvědomí lidí a přispívá 
to k její prezentaci navenek. V chovu skotu chtějí i nadále 
pokračovat a rozšiřovat jej. Svědčí o tom to, že v současné 
době na farmě začali budovat vlastní bourárnu masa a chtějí 
lidem nabídnout hovězí maso z vlastního chovu z Krumvíře. 

Se začátkem letošního roku se naše obec Krumvíř opět stala zas o trochu známější. A to díky Rodinné farmě Valihracho-
vých, kteří obdrželi stříbrnou medaili v programu Pestrá krajina 2021. V následujícím článku Vám tento program včetně 

jeho základních principů představím a také se dozvíte, díky čemu rodina Valihrachova získala toto ocenění. 

Farma také revitalizuje a pečuje o rozsáhlý mokřad 
u obce, na kterém mimo jiné budují nové tůně a na travinách 
pasou dobytek. Součástí mokřadu je vodoteč a větší vodní 
plocha. Místo je zajímavé z více hledisek a také díky tomu 
Valihrachovi spolupracují s týmem z Masarykovy univerzi-
ty, který tam realizuje výzkumné projekty. Do mokřadů jezdí 
často, především v letním období, a porovnávají vliv hospo-
daření na mokřadní společenství. Zkoumají rozdíly mezi pa-
seným a nepaseným územím a zaměřují se na to, jaký to má 
vliv na ptáky, brouky, ale i třeba hlodavce. Právě mokřady 
byly jedním z bodů, které odbornou porotu programu Pestrá 
krajina zaujaly nejvíce. 
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K výčtu aktivit, které farma dělá, je nutné zmínit i takové, 
které by někomu mohly připadnout až marginální. Jedná se 
například o výsadbu stromů. Nacházíme se ale v suchem 
sužované krajině, proto jakýkoliv přirozený stín je vítán. Na 
druhou stranu stromy jsou schopny zachytit vodu, proto na 
některých místech působí protierozně. V neposlední řadě 
stromy dávají krajině určitý ráz venkova. 

A co na získanou stříbrnou medaili říká rodina Valihracho-
va? Tak především si ocenění velmi váží. Komise je tvořena 
skutečnými odborníky, díky kterým získali utvrzení v tom, že 
svoji práci směřují tím správným směrem, vyváženě k příro-
dě. Nechtějí z půdy jen vytěžit co jde a pak ji nechat ladem. 
I s ohledem na rozrůstající se rodinu, na další generaci, chtě-
jí pro své děti a vnoučata zachovat krajinu takovou, jakou ji 
známe. Z vděčnosti za úspěch v soutěži Farma roku a také 
programu Pestrá krajina se rodina rozhodla vybudovat na 
památku kapličku, která bude umístěna na Padělkách. 

Závěrem ještě zmíním jedno malé vítězství, které ovšem 
zahřálo na srdci. Rodinná farma Valihrachovi byla odhlaso-
vána jako vítěz na rádiu Jih v anketě „Hledáme to nejlepší 
z jižní Moravy“ v oblasti farmářství . Jde tedy vidět, že si i ve-
řejnost cení jejich práce a těší se oblibě nejen u malých dětí, 
které se rády chodí dívat na krásnou scenérii pasoucích se 
krav. 

AH
Zdroj: www.asz.cz

Z HISTORIE

Velikonoční třídenní, vrchol Svaté-
ho týdne. Kdo bydlí blízko kostela a je 
zvyklý orientovat se přes den podle 
zvonů, má smůlu. Dědinou se ale roz-
léhá jiný zvuk – klapání.

Klapání, hrkání, řehtání, ale i ra-
chání, hafrování, křístání. To všechno 
jsou názvy pro tradici, kterou známe 
i v Krumvíři. Dřevěné rachotící ná-
stroje v rukou dětí nahrazují po tři 
dny kostelní zvony, které „odletěly do 
Říma“. Zrovna letos jsme si s menší-
mi dětmi ujasňovali, co to znamená 
a že zvony nikam doopravdy neodletí. 
I když je představa okřídlených zvonů 
krásná, zvyk vychází z liturgie. Při mši 
na Zelený čtvrtek, kdy se připomíná 
poslední Ježíšova večeře, se na zna-
mení smutku zvony odmlčí až do Veli-
konoční vigilie na Bílou sobotu.

Sepětí s náboženstvím je jasné, ale 
podle pramenů má hrkání kořeny až 
v 16. nebo 17. století v rámci obyčejů 

Dřevěné zvoněníDřevěné zvonění
spojených s jarní rovnodenností a za-
čátkem zemědělského roku. Klepavé 
zvuky podle našich předků odháněli 
škodlivé síly a obcházení vesnice vy-
tvářelo magický ochranný kruh.

I v Krumvíři jde o dávnou tradici. Sa-
mozřejmě nemůžeme říct, kam přes-
ně sahá, ale s pamětníky jsme došli 
až do 60. let minulého století. Tehdy 
bylo klapání výsadou kluků. Za tři 
dny se obcí procházelo šestkrát a do 
roku 1968 museli kluci zvládnout kla-
pání i školu najednou – do té se to-
tiž chodilo i v pátek a v sobotu. Ráno 
se vycházelo se svítáním, aby stihli 
obejít dědinu dřív, než zasednou do 
školních lavic. Důležitá byla i zastave-
ní u všech křížů, kde se modlili. Když 
zrovna neklapali, doprovázeli je nábo-
ženské popěvky, které se vztahovaly 
ke konkrétním dnům a událostem.

Klapání bylo na čas přerušeno re-
žimem a pokud si už sama dobře 

pamatuju, znovu jsme začali chodit 
hned v roce 1990. Dělení na holky 
a kluky už naštěstí skončilo, vítaný 
byl každý, kdo měl klapač nebo hr-
kač. Organizovaly nás starší děti, 
které taky měly na starost trasu, 
srazy a v neposlední řadě i kasu. 
Na rozdíl od generace našich rodičů 
jsme občas dostali něco na zub nebo 
peníze, takže bylo v rámci spravedli-
vého dělení důležité zapsat docház-
ku. Sraz býval u kostela a čas klapání 
jsme přebrali od našich „předchůdců“ 
a respektovali kostelní zvony. První 
obchůzka byla po čtvrteční mši, dal-
ší pak v pátek ráno, v poledne, ve 
tři odpoledne a po večerní mši. Pa-
matuju si, že nás pátkem provázela 
vůně koláčů, které se pekly po celé 
dědině. V sobotu nás čekalo klapání 
ráno a v poledne. Ráno znamenalo 
v sedm hodin a když jsme se někdy 
vzbouřili, přispali jsme si až do osmi. 
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Před heřmánkem klekni, před be-
zem smekni.

Kdo z vás slyšel od své babičky 
tuto moudrost? Lidově kozičky nebo 
chebzí jsou přímo zázračnou bylinou, 
která léčí mnoho neduhů. Čaj z bezu 
černého zahání horečku, účinkuje na 
záněty nebo revma. K léčivým úče-
lům se ale dají využít mnohé čás-
ti keře: Sirup z květů, mast z květů 
nebo i čerstvá zelená kůra.

Brzy přijde čas, kdy se vůně bí-
lých květů ponese vzduchem. Zku-
sili jste ale někdy, jak chutnají? Už 
naše babičky věděly, že smažené 

Z kuchyně našich babiček - Smažená kosmatice v těstíčkuZ kuchyně našich babiček - Smažená kosmatice v těstíčku
květy (kosmatice) jsou opravdovou 
delikatesou. Na její přípravu budete 
potřebovat:

5 velkých květenství bezu se stop-
kou

olej nebo sádlo na smažení
Na těstíčko: 2 vejce, 2 lžíce mléka, 3 

lžíce hladké mouky, špetka kypřícího 
prášku

Bezinkové květy pořádně otřepeme, 
abychom je zbavili přebytečného pylu 
a hlavně nečistot a broučků. Ze všech 
surovin si připravíme hustší těstíčko, 

Nejváženější byl vždycky ten, kdo 
měl trakař, který dělal největší rámus 
a zároveň z něj nebolely ruce. Kaž-
dý jsme si ho chtěli aspoň na chvilku 
půjčit. Kdo neměl vlastní „nástroj“, 
obvykle zašel k Valihrachům do č.p.1 
a strýc Tonda vždycky nějaký klapač 
vyčaroval. Později po něm tuto funkci 
zdědil strýc Pavel Vytrhlík.

V roce 2017 jsme s dětským folklor-
ním souborem Pantlička klapání po 

několika letech, kdy bylo málo dětí, 
opět oživili. Nedařilo se nám sice cho-
dit ve všechny časy a ani nevím, jestli 
je dnes frekvence sedmi obchůzek 
ve třech dnech reálná, ale všechny 
to velmi bavilo. Vzali jsme staré a do-
konce i nové klapače, mlýnky, trakaře 
a bylo je opravdu slyšet. Jeden rok 
nás chodilo skoro 30.

Po třech letech přišel covid a vysta-
vil klapání stopku. Jsem moc ráda, že 

se letos rozeznělo dřevěné zvonění 
Krumvířem znovu. A ještě raději jsem, 
že iniciativa vyšla z dětí samotných 
– tak by to přece mělo být. Pokud 
v příštích letech uslyšíte na Velikono-
ce klapače, otevřete okno nebo dveře 
a aspoň se na děti usmějte. Pokud jim 
k tomu i něco dobrého dáte, určitě se 
zlobit nebudou :-) Nejlepším pocitem 
totiž je, že vás opravdu lidi slyší…

BS

mléko a mouku můžeme přidávat dle 
potřeby. Dobře prošleháme. Květy na-
močíme v těstíčku a zprudka je osma-
žíme v hrnci nebo hlubší pánvi ve vyš-
ší vrstvě oleje. Smažíme z obou stran 
dozlatova, trvá to asi tři minuty. Při 
otáčení nám pomůžou stopky, které 
po usmažení odstřihneme.

Osmažený květ položíme na 
ubrousky, které odsají přebytečný tuk. 
Kosmatice posypeme moučkovým 
cukrem nebo ještě lépe skořicovým 
cukrem.

Dobrou chuť!
(red)

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE

Bývam tu s priateľkou už pár rokov a bol som 
dosť prekvapený ako to tu prekypuje životom. 
V léte je napríklad nad keramikou možné pozoro-
vať atraktívne včeláriky (vlhy) a v zime v obci zase 
zimuje veľký počet myšiarok (kalous), okrem toho 
možno na okolí stretnúť až 5 druhov žiab a na 
opustenom kúpalisku možno vidieť skokanov, 
kuňky, mlokov a bez problémov aj užovky na love. 
Ďalšiu zver ako zajace, srny, nutrie a ďalšie v blíz-
kom okolí snáď ani netreba menovať. Prídavam aj 
pár mojich vlastných fotografi í, ktoré som urobil pri 
prechádzkach po našej obci

Jakub Hodáň

Krumvířská faunaKrumvířská fauna
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Paní Libuše Demelová děkuje, níže 
jmenovaným členům Hasičského sbo-
ru Krumvíř, za záchranu jejího života 
dne 11.2.2022 ve večerních hodinách.

Zvláštní poděkování patří panu Re-
nému Merhautovi pro jeho pohotovost 

Válka na Ukrajině pravděpodobně 
zasáhla každého z nás, každý tento 
konfl ikt vnímá a řeší jinak, jedno je 
však jasné - před válkou utíká vel-
ká spousta lidí, často do neznáma 
a prakticky bez věcí jen s malou taš-
kou. Společně s dalšími kamarády 
a známými jsme se tak rozhodli po-
moci v této krizi aktivně.

Jednou z nejvíce zahlcených zemí 
se stalo Slovensko, které má s Ukra-
jinou tři hraniční přechody. Ten nej-
větší je v malé obci Vyšné Nemecké. 

Ještě na začátku onoho týdne se 
někteří z nás neznali, ale ve středu 2. 
března ve 3 ráno už jsme vyráželi v 9 
autech směr Slovensko. V autech 
navíc bylo naloženo spoustu huma-

PoděkováníPoděkování

Pomoc ve Vyšném NemeckémPomoc ve Vyšném Nemeckém

a rozhodnost při vniku do domu a první 
pomoci. Dále vnukům Jindrovi a Robi-
novi Křížovým z Kašnice.

Členové HS Krumvíř:
pan Zdeněk Svoboda
pan Kamil Urbánek

nitárního materiálu, který se podařilo 
vybrat za necelé dva dny. O tom ale 
zase třeba příště. Podobnou cestu 
jsem absolvoval ještě o týden pozdě-
ji, proto shrnu zážitky a dojmy z obou 
cest dohromady.

V obou případech nám nešlo jen 
o odvezení uprchlíků do bezpečí, ale 
také o dovezení humanitárního mate-
riálu na místo a pomoc přímo na mís-
tě. Díky kontaktu s místním starostou 
Peterem Zuzou, který v prvních týd-
nech krize podobně jako další místní 
spal 3 hodiny denně, jsme byli schop-
ni cílit výběr humanitární pomoci co 
nejlépe a dovézt to, co bylo opravdu 
potřeba.

Seznámili jsme se také s místním 

pan Jaroslav Mikulica st.
pan Ludvík Mondek
pan Ondřej Němeček
pan Martin Valihrach
pan Jaroslav Mikulica ml.

Ještě jednou díky Vám všem

farářem, před kterým nezbývá nic 
jiného než obrovsky smeknout. Řec-
kokatolický farář František Engel si 
mezi prvními všiml prvních maminek 
s dětmi přecházejících hranice po 
začátku konfl iktu. Jelikož neměly jak 
pokračovat dál, začal jim poskytovat 
pomoc. Tak začal, jak on sám říká, 
“príbehrybárského stolíku”.

Hraniční přechod je v podsta-
tě součást obce a pár set metrů od 
místní fary. František tak donesl svůj 
rybářský stolek, židličky a deky přímo 
na přechod, s jeho manželkou začali 
vařit čaj a jídlo. Během jednoho dne 
už bylo na místě postaveno několik 
stanů a postupně se sjížděli i další 
dobrovolníci. Začali se shánět převo-
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zy do bezpečí, a ty kteří neměli kam 
jít, ubytoval František na místní faře.

Během následujících dnů se k po-
moc farníků přidaly i další neziskové 
organizace, které si mezi sebou roz-
dělily jednotlivé kompetence. Červe-
ný kříž tak má na starosti zdravotní-
ky, Maltézký řád organizaci odvozů 
uprchlíků od hranic a Člověk v tísni 
se Skautem pomáhají zajistit dočas-
ný komfort pro uprchlíky. Z vlastní 
zkušenosti můžu říct, že minimálně 
na tomto přechodu je organizace 
všeho i přes bezprecedentnost této 
situace ukázková.

Pomoc na hraničním přechodu pro 
otce Františka však není vše. Postup-
ně zajistil v nedalekém městečku So-
brance velký sklad humanitárního ma-
teriálu, který se mu daří dostávat za 
hranice na ty správná místa. Takto od-
váží minimálně jeden kamion denně.

Takto bych ve zkratce shrnul situa-
ci v první polovině března v obci Vy-
šné Nemecké. Ukázalo se, že i přes 
tehdejší nečinnost státu dokázali lidé 
na hranicích situaci obstojně zvládat 
a to především díky své odhodlanosti 
a všem dobrovolníkům, kteří dorazi-
li z celého Československa - píši to 
tak záměrně, neboť na hranicích jsou 
všichni tak spojení, jakoby se Čes-
koslovensko i s Podkarpatskou Rusí 
nikdy nerozpadlo. Během konverzací 
střídáte češtinu, slovenštinu, ukrajin-
štinu, ruštinu, polštinu nebo anglič-
tinu tak často, že je to takový malý 
Babylon.

Během času stráveného na hrani-
cích jsme pomáhali například s trans-
portem materiálu mezi několika skla-
dy. Já jsem během druhé cesty, kdy 
jsme měli domluvený nocleh na míst-
ním obecním úřadě (moc jsme toho 
však nenaspali), pomáhal i pro Člo-
veka v ohrození - slovenského Člo-
věka v tísni. Poté, co jsem se nabídl, 
že mám během dvou dnů čas a rád 

bych dobrovolničil, mě byla přidělena 
pomoc ve stanu, kde uprchlíci čekali 
na organizované autobusové odvozy.

Nešlo o fyzicky náročnou práci, 
avšak velmi náročnou psychicky. 
Jakmile se lidé dostali do vyhříva-
ného stanu bylo potřeba jim nabíd-
nout horké nápoje, drobné jídlo jako 
sušenky nebo obstarat velké jídlo 
z polní kuchyně, která na hranicích 
je. Lidé co přejdou hranice jsou tak 
rádi, že už jsou v bezpečí, až zapo-
menou na všechno a sami od sebe si 
nic nevezmou. Je tak třeba jim aktiv-
ně jídlo donést, nabídnout a případ-
ně si s nimi i povykládat, aby nabyli 
určitého klidu. 

Až do té doby by mě nikdy nena-
padlo, že pro malé dítě může zname-
nat dostaná Horalka pocit bezpečí. 
Ano, je to pro ně symbol, že tady už 
není hlad a nikdo tu po nich nestřílí.

Spousta uprchlíků je nedůvěřivá 
nebo ve špatném psychickém stavu. 
Nedostatek psychologů suplují fará-
ři z okolí a faráři čekatelé, ke kterým 

často jako k jediným mají Ukrajin-
ci důvěru a popovídání si s nimi jim 
obrovsky pomůže. I proto vznikla na 
hranicích improvizovaná kaplička, 
kde se organizují pravidelné boho-
služby. Také víra na místě ve velkém 
pomáhá.

Někteří tráví na hranicích i noc, 
a proto jsme v pozdní večer museli 
stan připravit pro ležení především 
dětí. Naštěstí je pro tyto potřeby na 
hranicích dostatek karimatek, dek 
a spacáků, které se v té době, kdy ne-
byly k dispozici lehátka, pokládaly na 
složené párty sety, položené na zemi.

V mezičasech mezi pomocí jsem 
se bavil jak s místními, tak i dalšími 
dobrovolníky, kteří sdíleli příběhy lidí, 
kteří přešli hranice. Ve zkratce, to co 
slyšíme a vidíme v médiích je oprav-
du pravda a realita a každý jeden 
příběh je tragédií. Slyšel jsem smut-
né příběhy hladovějících dětí v ukra-
jinských sirotčincích, o tom, jak ruští 
vojáci střílí do davu bezbranných 
maminek s dětmi a o dalších hrůzách 
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působených ruskou armádou. 
Chvíli jsme strávili také na míst-

ní faře, kde jsme při večeři s otcem 
Františkem řešili nejen aktuální situ-
aci, jeho organizování humanitární 
pomoci, ale i normální témata o živo-
tě. Došlo také na večerní návštěvu 
kostela s neplánovaným kázáním, 
které bylo velmi silné a ač jsem atei-
sta, hodně mě pomohlo v dalším fun-
gování na hranicích.

Poslední fáze každé cesty byl od-
voz uprchlíků. V té době fungovala 
organizace odvozů tak, že se každý 
zaregistroval u Maltézkého řádu se 
svou kapacitou v autě a destinací 
kam jede. Stejně tak činili uprchlíci 
bez zajištěného odvozu, kteří hlásili, 
kam potřebují, případně, že nemají 
ubytování. Maltézký řád se pak sta-
ral o propojování.

Během první cesty jsem odvážel 

kyjevskou rodinu (rodiče a 3 děti od 
5 do 12 let), která bydlela v blízkos-
ti televizní věže, jejíž ostřelování byl 
pro rodinu poslední impulz k útěku. 
Rodinu jsem odvážel na slovensko-
-polský hraniční přechod na Dukle, 
kde přesedli ke svému známému, 
který je vzal k sobě do Varšavy. Bě-
hem cesty jsme řešili nejen jejich pří-
běh, situaci v Kyjevě, to jak po nich 
stříleli, ale i to, že někteří jejich známí 
neměli tolik štěstí a palbu nepřežili. 
Došlo však i na příjemnější témata 
jako porovnávání našich kultur nebo 
jazyků. Celou dvouhodinovou cestu 
jsem si říkal, že dvě pětileté holčičky 
situaci moc vnímat nemohou. Z omy-
lu mě vyvedla situace, kdy maminka 
řekla, že už jsou v Polsku a holčičky 
na to zareagovaly “jee, tady po nás 
nikdo nebude střílet a nebudou nás 
budit sirény”. Bohužel to vnímají i ti 

nejmenší. Loučení bylo silně emo-
tivní a rodiče mě ujišťovali, že ať se 
nebojíme, že Ukrajinci okupanty ze 
země vytlačí a po válce se setkáme 
u nich doma.

Z Dukelského průsmyku jsem se 
vrátil na hranice a po 2 hodinách 
spánku jsem se vydal na cestu smě-
rem domů. Tentokrát jsem vezl 3 
paní z Oděsy, které 4 dny cestovaly 
přes Ukrajinu a neměly domluvené 
ubytování. Na hranicích jim Maltézký 
řád zajistil ubytování v uprchlickém 
centru v Žilině. Po 4hodinové cestě 
jsme dorazili k jejich ubytování a jed-
na z nich řekla “jee, tady to vypadá 
hezky”, načež druhá dovětila “ať to 
tu vypadá jakkoliv, hlavně že tu není 
Putin”. Současně jsem vezl ještě jed-
nu paní původem z Užhorodu, která 
několik let pracuje u nás a v době 
propuknutí války byla na Ukrajině za 

rodinou. Tuto paní jsem dovezl do 
Brna, odkud vlakem pokračovala 
do Ústí nad Labem.

Druhou cestu o týden později 
jsem vezl dvě maminky se třemi 
dětmi také z Kyjeva. Na hranice 
cestovali 3 dny. Cestovali za ka-
marádkou do Innsbrucku přes ví-
deňské nádraží, kam jsem je vezl. 
Jedna z nich po cestě přiznala, že 
poprvé v životě opustila Ukrajinu. 
Pro obě pak bylo překvapení, že 
na slovensko-rakouských hrani-
cích nejsou pasové kontroly. Opět 
jsme si během cesty povídali o na-
šich životech a kulturách.

Popsat vše, co jsem za dohro-
mady 4 dny zažil a slyšel, by vy-
dalo na celý zpravodaj. Doufám 
však, že jsem tímto článkem ale-
spoň trochu přiblížil situaci na 
hranicích nebo to, co uprchlíci 
prožívají. Osobně jsem viděl, za-
žil a slyšel věci, které by mě ještě 
několik dní před tím nenapadly. 
V současné době je situace na 
hranicích o něco odlišná, protože 
se do organizace vložili složky IZS 
a armáda. Pomoc neziskových 
organizací a dobrovolníků je však 
stále nezbytná a potřebná stejně 
jako přísun humanitárního materi-
álu a to především potravin.

Povídání zakončím slovy pana 
faráře Františka Engela: “To, co 
se děje na naší straně hranice, že 
lidé tak pomáhají a jsou semknutí, 
je to co Bůh chce. To co se děje 
na druhé straně hranice je produkt 
fanatismu jednoho člověka.”

Martin Sýkora
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Z REDAKCE
Vážení příznivci našeho zpravo-

daje. Jelikož práce ve zpravodaji je 
všechno jenom ne časově nenáročná, 
tak nás opouští dlouholetá členka Bo-
žena Svobodová. Chtěli bych jí tímto 
veřejně poděkovat za veškerou práci, 
kterou ve zpravodaji za 15 let odvedla, 
bez které by spousta věcí vůbec neexis-
tovala a některá čísla vůbec nevznikla. 
Děkujeme za ten nespočet hodin, které 

nad každým číslem zpravodaje strávi-
la na úkor svého volného času, rodiny 
a mnohdy i spánku... 

Bohužel pracovat na zpravodaji spo-
lu s výchovou čím dál aktivnějších dětí, 
starat se o Pantličku a ještě u toho všeho 
pracovat je prostě lehce šílené, tak nás 
po tomto čísle zůstanou v redakci jen 
2 členové. Pokud má tedy někdo z Vás 
čtenářek či čtenářů chuť pracovat na 

zpravodaji, nechť nám napíše na mail 
a určitě ji/jej rádi přivítáme. Není to lehká 
práce, to říkáme narovinu a odměna za 
to je spíš nějaké vnitřní uspokojení. Ale 
bude Vám pod rukama vznikat něco, co 
určitě ocení spousta lidí nejen v Krumví-
ři, a co když po letech najdete ve skříni 
nebo na internetu, tak s klidem můžete 
říct – beze mě by tohle nikdy nebylo. Tak 
to pojďte k nám zkusit.

KULTURNÍ AKCE
Kulturní akce 4-9/2022 se uskuteční s ohledem na měnící se situaci pandemie Covid-19
29.4.  ZŠ a MŠ – Čarodějnice na stadioně
30.4.  Den otevřených sklepů
4.6.  Den dětí (ZŠ a MŠ Krumvíř) na stadioně
18.6.  Winerun
16.7.  Beseda u cimbálu s CM Primáš na vinařském domě
12.-13.8. Letní kino na stadionu
19.-22.8. Bartolomějské hody
17.9.  Odehrávky hodů
24.9.  Burčáková zábava

VÍTE, ŽE...
... Roman Široký hrál za 

Boby Brno 2. října 1996 za 
Lužánkami na vyprodaném 
stadionu - 44 120 diváků proti 
Slavii Praha? Sestava: Přibyl-
-Křivánek, Vidumský, Zůbek, 
Palinek-Široký, Dostálek, Ma-
roši, Valnoha (52. Patrik Ho-
lomek), P. Siegel, Pavel Holo-
mek. Trenér Karel Večeřa.

... Milan Heča byl nomino-
ván do reprezentace na břez-
nové utkání ve fotbale pro 
mistrovství světa? 

... Jožka Valihrach už po-
třetí vyhrál v nejstarší soutěži 
světa věnující se jedné od-
růdě – Chardonnay du Mon-
de? V novinách jste se o tom 
mohli dočíst například toto: 
„Největší radostí je, když se 
po odtajnění vzorků vytvoří 
hlouček hodnotitelů z vinař-
ských velmocí právě kolem 
Chardonnay z Krumvíře. Stá-
le je těžké si tento úspěch 
uvědomit a docenit.“

...se v lednu po covidové pauze Krumvířem opět rozezněl zpěv Tří králů? V sobotu 
8.1. se obcí vydalo šest skupin s kasičkou Charity na krku. Většina z těch, co byli doma, 
koledníky přivítala a do sbírky přispěla. Díky štědrosti Krumvířáků se vybralo krásných 
44 718,- korun.
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PŘIHLÁŠENÍ
za období od 1.12.2021 do 31.3.2022
Drápal Jakub  č. p. 131
Brablcová Emily  č. p. 464
Mikulica Vojtěch  č. p. 384
Vašíček Vojtěch  č. p. 361
Bendifallah Sofi an Ameziane      č. p. 236
Vidlák Martin  č. p. 408
Riedl Zdeněk  č. p. 107
Selezňova Ljudmyla  
Oleksandrivna č. p. 190
Valihrach Kryštof č. p. 494
Raisová Silvie  č. p. 504
Rais Michael  č. p. 504
Rais Antonín  č. p. 504

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ODHLÁŠENÍ
za období od 1.12.2021 do 31.3.2022
Hrabálek Jan  č. p. 340
Dočkalová Marta č. p. 286
Javora Martin  č. p. 28
Selezňova Ljudmyla  
Oleksandrivna č. p. 190
Štejdířová Karolína č. p. 184
Štejdířová Ludmila č. p. 184
Vidlák Martin  č. p. 408

NAROZENÍ
za období od 1.12.2021 do 31.3.2022
Drápal Jakub č. p. 131
Brablcová Emily  č. p. 464
Mikulica Vojtěch  č. p. 384

Bendifallah Sofi an Ameziane       č. p. 236
Vidlák Martin  č. p. 408
Valihrach Kryštof č. p. 494

ÚMRTÍ
za období od 1.12.2021 do 31.3.2022
Sladký Josef      č. p. 295
Ostřížková Jarmila č. p. 100
Mokrá Marta  č. p. 300
Pučálková Anežka č. p. 186
Peterková Ludmila č. p. 192
Konečný Jaroslav č. p. 181

JUBILANTI
Budou uvedeni v dalším čísle zpravodaje 
zpětně
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Maškarní plesMaškarní ples
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Muži A vs FC IvančiceMuži A vs FC Ivančice



Krumvířský zpravodaj1/2022 strana  35

Dorost vs TJ Slovan BzenecDorost vs TJ Slovan Bzenec
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Žáci vs TJ Moravan Lednice


